
COMMERCIEEL MEDEWERKSTER BINNENDIENST (PARTTIME)

Herken jij jezelf in: dienstverlenend, zelfstandig, interesse in kantoorartikelen, overtuigend, 
resultaat gericht, gedisciplineerd, aanpakker, communicatief sterk en proactief.  
Eventueel aanvullende interesse/ervaring in (online)marketing is een pre.

En beschik je over de volgende functie-eisen:
	  MBO+ werk- en denkniveau;
	  ervaring in een commerciële binnendienst functie;
	  die het leuk vind om contact met klanten te onderhouden en  te zoeken;
	  2 of 3 dagen beschikbaar;
	  woonachtig in of in de buurt van Papendrecht;

Wat biedt Inside Office jou?
	  In ieder geval op maandag en woensdag adviseren en verwerken van 
  kantoorartikelen met eventueel in combinatie van andere werkzaamheden 
  is het een leuke varieerde functie 
	  Een passend salaris naar functie en ervaring;
	  Een ongedwongen sfeer en inspirerende werkomgeving in ons hagelnieuwe pand;
	  uitstekende reputatie bij onze relaties;
	  veel vrijheid van handelen en vertrouwen.

Interesse gewekt? 
Mail dan je CV naar: dick@insideoffice.nl

Reacties van recruiters en uitzendbureaus worden niet gewaardeerd.

INSIDE OFFICE BV-CREATIEF IN KANTOOR  BUITENDIJKS 25  3356 LX PAPENDRECHT

 
 

 
Commercieel medewerkster binnendienst(parttime) 

 
 
Herken jij jezelf in: dienstverlenend, zelfstandig, interesse in kantoorartikelen, overtuigend, resultaat 
gericht, gedisciplineerd, aanpakker, communicatief sterk en proactief.  Eventueel aanvullende 
interesse/ervaring in (online)marketing is een pre. 
 
En beschik je over de volgende functie-eisen: 
* MBO+ werk- en denkniveau; 
* ervaring in een commerciële binnendienst functie; 
* die het leuk vind om contact met klanten te onderhouden en  te zoeken; 
* 2 of 3 dagen beschikbaar; 
* woonachtig in of in de buurt van Papendrecht; 
 
Wat biedt Inside Office jou? 
* In ieder geval op maandag en woensdag adviseren en verwerken van kantoorartikelen met  
   eventueel in combinatie van andere werkzaamheden is het een leuke varieerde functie  
* Een passend salaris naar functie en ervaring; 
* Een ongedwongen sfeer en inspirerende werkomgeving in ons hagelnieuwe pand; 
* uitstekende reputatie bij onze relaties; 
* veel vrijheid van handelen en vertrouwen. 
 
Interesse gewekt? Mail dan je CV naar: dick@insideoffice.nl 
 
Reacties van recruiters en uitzendbureaus worden niet gewaardeerd. 
 
 
 
Inside Office BV-creatief in kantoor 
Buitendijks 25 
3356 LX Papendrecht 
 
 
 


