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Thiele&Kor Plastics Machinery BV is een toonaangevend bedrijf met veel ervaring in het leveren van 
diensten en producten aan de kunststofverwerkende industrie. Er is veel kennis en kunde in de levering van 
spuitgietmachines en de daarbij behorende randapparatuur en automatisering.  
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een: 

 

Commercieel binnendienst medewerker 1.0 fte 

 
In deze functie heb je veel contact met onze klanten, leveranciers en collega’s. Je zorgt voor de correcte 
bestellingen van spuitgietmachines, robots en randapparatuur en maak je de verkoopbevestiging aan de 
klant. Je stemt de levering af met de klant en je collega van de planning. Daarnaast zorg jij voor de 
facturatie en de bijkomstige administratieve werkzaamheden. Je bent in deze functie een échte 
relatiebeheerder.  
 
  
Tot jouw belangrijkste taken behoren: 
- Orders van onze klanten in behandeling nemen 
- Bestellingen plaatsen bij onze leveranciers  
- Project bewaking 
- Facturatie 
- Organiseren van transport 
 
Wat kunnen wij u bieden  
- Uitzicht op een vaste baan 
- Werktijden tussen 08.00 – 17.00 uur 
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  
- Laptop en mobiele telefoon  
- Een hecht en informeel team, waarin samenwerken voorop staat  
- Mogelijkheid tot volgen van cursussen en opleidingen 
- Een zelfstandige en afwisselende functie  
- Een intern en extern opleidingstraject is onderdeel van uw arbeidsovereenkomst 
- 27 vakantie (bij direct dienstverband)  

Wat vragen wij van jouw 
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de technische commerciële binnendienst 
- HBO werk- & denkniveau 
- Positieve en enthousiaste instelling 
- Een flexibele instelling met een organisatorisch vermogen en klantgerichtheid 
- Je bent een teamspeler   
- Je beschikt over een goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk  
  in Nederlands, Engels en Duits. 
- Kennis van SAP, Exact en Perfectview is een pré  
- Bij voorkeur ben je woonachtig in de nabije omgeving van ons kantoor in Nieuwegein 
 

 

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren op deze functie. 
Stuur een e-mail naar c.bruinink@tkpm.eu of bel met Christa Bruinink op 030 7111395. 
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