
   
 
 

Gezocht: Commerciële dienstverlener met een passie voor design.  

Om onze groei in goede banen te leiden zoeken wij op zeer korte termijn:   

Commercieel binnendienst medewerker Regio Bergeijk 

Wat is jouw profiel?  

Als Commercieel binnendienst medewerker ben je verantwoordelijk voor het 

complete orderproces van offreren, bestellen, leveren, factureren én de 

commerciële nazorg. Je bent de schakel tussen onze accountmanagers, 

leveranciers en klanten waarbij jouw communicatieve vaardigheden en je 

dienstverlenende instelling goed tot zijn recht zullen komen. Je staat klanten en 

leveranciers professioneel te woord. Om onze levertijden te waarborgen houd je 

nauwgezet de controle over het complete proces; planning is hierbij een zeer 

belangrijk onderdeel. Je vindt het leuk om processen te verbeteren en je denkt na 

over hoe je de verwachting van de klant kunt overtreffen. Ideeën bespreken we met 

elkaar en passen die zo mogelijk snel toe. Bij problemen denk je zelf na over 

oplossingen. De Projectinrichter streeft naar een uitstekende service en daar maken 

jij en het team zich elke dag hard voor.   

Jouw basis:  

• Je bent in staat om complexe vraagstukken te analyseren en te beoordelen   

• Je bent commercieel ingesteld en proactief servicegericht   

• Je werkt goed zelfstandig maar bent een echte teamspeler   

• Je hebt goede organisatorische vaardigheden en hebt ervaring met plannen  

• Je bent accuraat en kunt snel anticiperen op de verschillende 

werkzaamheden  

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 

geschrift, Engels of Duits is een pré maar geen absolute noodzaak    

• Je hebt ruime ervaring met MS office applicaties     

• Kennis van kantoormeubilair is een pré maar wij zoeken mensen die interesse 

in design combineren met commerciële feeling   

• Je bent bereid om jezelf verder te ontwikkelen  

Wat mag je van ons verwachten?  

We leggen de lat hoog, maar daar krijg je ook wat voor terug. Zoals:  

• Een verslavende baan met veel uitdagingen en verantwoordelijkheden  

• Alles wat nodig is om je werk professioneel uit te voeren (zoals een laptop)  

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskostenvergoeding 

en pensioenregeling)  

• Kansen om te groeien in commerciële functies. We ondersteunen je met 

scholing en opleiding  

• Een team van leuke collega’s die dagelijks met veel plezier samenwerken om 

fantastische projecten te leveren 

• Een inspirerende werkplek, binnen een snel groeiende organisatie 

• Een prettige en informele werksfeer 

• Ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatief. 



   
 
 

Wie zijn wij?  

FS Kantoorinrichting / De Projectinrichter is een snel groeiende professionele en 

onafhankelijke inrichter in Nederland. Vanuit onze showrooms in Bergeijk, Purmerend 

en Rotterdam adviseren, verkopen en leveren wij meubilair, vloerbedekking en 

raambekleding voor de zakelijke markt.   

Wij werken voor én samen met projectmanagementbureaus, architecten en 

zakelijke eindgebruikers. Voor verdere informatie over ons bedrijf en ons aanbod zie 

onze site: www.deprojectinrichter.com.  

Heb je interesse?  

Dan ontvangen we graag je motivatie en CV. Je kunt deze sturen naar FS 

Kantoorinrichting / De Projectinrichter Bergeijk, ter attentie van Joost Thijssens, 

Stokskesweg 9, 5571 TJ Bergeijk of mailen naar: joost@fskantoorinrichting.nl  

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Joost Thijssens op het 

nummer 06 - 1161 8696.  

Note: voor werving en selectie bureaus:  

Wij waarderen jullie interesse in onze organisatie en vacatures, maar op dit moment 

hebben wij nog geen ondersteuning nodig. Bedankt voor het begrip!  

http://www.deprojectinrichter.com/
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