
                     
Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een geschikte kandidaat voor de vacature: 
 

Commercieel medewerk(st)er binnendienst 
 
De functie:  
Als commercieel medewerk(st)er binnendienst voer je diverse commerciële en logistieke taken uit 
zoals het verwerken van orders en het opmaken van contracten en het coördineren van het 
logistieke proces, en assisteer je onze salesmanagers bij hun dagelijkse zaken. 
Wij zoeken een actieve doener die het lef en de drive heeft om onze doelstellingen samen te 
realiseren. 
Je maakt deel uit van een dynamisch team binnen een ambitieuze handelsorganisatie.  
Naast commerciële en ondersteunende activiteiten ben je van waarde in het regelen van alle 
nevenactiviteiten die bijdragen aan het succes van Tovano. Hierbij valt te denken aan het boeken van 
zakenreizen, het verzamelen van documentatie voor presentaties, enz. 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

- Ondersteunen van onze Salesmanagers 
- Je onderhoudt contacten in binnen- en buitenland met klanten en leveranciers voor het 

maken van afspraken en het geven en opvragen van informatie 
- Bijhouden van CRM en andere interne systemen 
- Productinformatie uploaden en bijwerken op onze website 
- Pro-actief onze klanten informeren over hun bestelling 
- Verrichten van administratieve en -logistieke werkzaamheden 
- Zelfstandig afhandelen van binnengekomen e-mail 
- Verwerking van orders zowel inkoop als verkoop 
- Bijhouden voorraad en organisatie van de productie 
- Facturatie van zowel verkoop- als inkoopfacturen 

 
Functie-eisen 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau en afgeronde commerciële en/of logistieke opleiding 
- Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie 
- Uitstekende beheersing van Nederlandse, Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 

Goede beheersing van de Duitse taal is een pré. 
- Uitstekende beheersing van MS Office en bij voorkeur ook Navision. 
- Goede organisatorische en time management vaardigheden  
- Flexibel en geen 9-tot-5 mentaliteit 
- Proactieve houding, accuraat, integer, betrouwbaar en stressbestendig 
- Zelfstandig en een teamplayer 
- Woonachtig in de regio Westland 
- Fulltime beschikbaar  

 
Aanbod 

- Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle 
onderneming en professionele organisatie om trots op te zijn. 

- Een goed salaris en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
- Onze locatie is gevestigd in Maasdijk, ZH. 
 

Spreekt jou dit aan? Stuur dan snel je cv mét motivatiebrief naar mw. J. de Ronde, HR & Corporate 
Recruitment: Jderonde@acomo.nl 
 
 


