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Commercieel medewerker 
binnendienst (m/v)

Werkzaamheden
• Je informeert en adviseert (potentiële) klanten over de producten en diensten van Heutink;
• Je benadert proactief de markt, zowel relatiebeheer als het plegen van acquisitie;
• Je ondersteunt en werkt samen met de buitendienst;
• Je behandelt, beheert en stelt offertes op;
• Je plant en behandelt orders;
• Je bewaakt de voortgang/leverbetrouwbaarheid;
• Je zorgt ervoor dat het klantenbestand wordt onderhouden en up-to-date is.
Het betreft een fulltime functie van 38 uur per week en je bent werkzaam vanuit het hoofdkantoor  
van de Heutink Groep te Rijssen.

Functie-eisen
Wat wordt er van je verwacht?
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Commerciële Economie of soortgelijke opleiding;
• Affiniteit met Kinderopvang, Voortgezet Onderwijs en/of Zorg & Welzijn (een pré)
• Je hebt enige commerciële werkervaring;
• Je bent proactief, toont initiatief en denkt actief mee;
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (zowel in woord als geschrift);
• Je bent stressbestendig;
• Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken;
• Daarnaast ben je administratief vaardig; ervaring met het Office-pakket is een must en ervaring  

met Microsoft Dynamics AX is een pré.

Sollicitatieprocedure
De procedure wordt uitgevoerd door TwenteXL werving & selectie. Voor meer informatie, neem rechtstreeks contact op 
met Rob Beuker: T: 074-2660100, M: 06-38828876. Email: r.beuker@twentexl.nl of reageer gelijk via de URL:  
https://www.twentexl.nl/vacatures/vacature-commercieel-medewerker-binnendienst-433307-11.html
Hiervoor ontvangen we graag een actueel cv en motivatie. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
Alle kandidaten worden inhoudelijk behandeld door TwenteXL werving & selectie.

Ooit begonnen als eenmanszaak, inmiddels een internationaal gevestigde organisatie. En nog  
steeds een echt familiebedrijf. Door de jaren heen zijn er steeds meer werkmaatschappijen bij  
gekomen. Vandaag de dag samen optrekkend vanuit één groep: De Heutink Groep. Met al deze  
specialisaties onder één dak maken ze de reputatie als totaalleverancier van educatieve materialen 
inmiddels aardig waar. Zij dragen haar steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen wereldwijd.  
In Nederland is Heutink de grootste en bekendste leverancier voor basis- en voortgezet onderwijs 
en is een belangrijke speler voor de kinderopvang.

Wij staan voor persoonlijk contact en korte lijnen. Een belangrijke schakel hiervoor 
is onze commerciële binnendienst en voor deze afdeling zijn wij op zoek naar één fulltime

Voor de branches Kinderopvang en Voortgezet Onderwijs, Zorg & Welzijn
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