
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ter versterking van ons salesteam hebben wij op dit moment een vacature voor 

een: 

Hoofd verkoop binnendienst (38 uur)   

Het sales team bestaat uit de directeur, de key-accountmanager, de commercieel 

medewerker binnendienst en de commercieel administratief medewerker. Samen 

zijn wij verantwoordelijk voor het contact met en de verkoop aan onze klanten én 

het transport van onze producten over de hele wereld. Het hoofd verkoop 

binnendienst is de aanjager van het salesteam en zorgt ervoor dat we als team 

nog beter gaan presteren in leverprestaties en klanttevredenheid. 

Wat ga je doen? 

 Je analyseert het huidige proces van orderintake tot en met verzending en 

facturatie en voert de nodige  verbeteringen door 

 Je stelt diverse commerciele management rapportages op en adviseert over 

het behalen van de commerciele doelen 

 Door jouw voorbereiding gaat de key accountmanager met de juiste gegevens 

op stap 

 Je bent de aanjager van het salesteam: organiseert diverse verkoop 

overleggen, zorgt dat de afspraken worden vastgelegd en nagekomen 

 Bij afwezigheid van de key accountmanager onderhoudt je de klantcontacten 

 Je bereid beurzen voor, zorgt ervoor dat het promotiemateriaal actueel en 

voorradig is 

 Je registreert klachten, stuurt diut interne proces en communiceert hierover 

naar de klanten 

 Je coordineert de werkzaamheden op de binnendienst en helpt mee bij de 

uitvoering ervan 

Wie zoeken we? 

 Je hebt stevige ervaring op commercieel gebied binnen een industriele 

omgeving, je kent het sales proces in de volle breedte 

 Je hebt een opleiding op Hbo-niveau op commercieel gebied 

 Je hebt aantoonbare resultaten behaald met het analyseren en verbeteren 

van commerciele processen en het doelgericht doorvoeren van de nodige 

verbeteringen 

 Je kunt makkelijk schakelen van strategisch naar uitvoerend niveau, je wilt 

met je voeten in de klei staan 

 Je bent assertief, je geeft je mening als zaken beter kunnen 

 Je bent iemand die in oplosingen denkt, analytisch en doelgericht te werk gaat 

en hierover op alle niveaus goed communiceert 

 

HOOFD VERKOOP BINNENDIENST 



 

Wat kunnen we bieden  

Een uitdagende en afwisselende job in een klein salesteam waar je met z’n allen 

voor verbetering gaat. Door de geringe grootte van Schut Papier maak je door je 

inzet echt het verschil. Verder heerst er een informele sfeer.  

Daarnaast bieden we jou uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een vaste 

eindejaars-uitkering van 8,33%.  

Informatie en sollicitatie  

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met René 

Kort (directeur) op telefoonnummer 0317-31 91 10. Je schriftelijke sollicitatie richt 

je aan Annelies du Pree (sollicitatie@schutpapier.com).  

 

Alvast bedankt voor de getoonde interesse in onze organisatie! 
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