
De Projectinrichter is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van projectinrichting in Nederland. 
Met ruim 250 merken in ons portfolio realiseren we dagelijks een toekomstgerichte, duurzame, efficiënte en 
inspirerende werkomgeving in opdracht van architecten, projectbureaus en andere zakelijke klanten.  

Ben jij ervaren in customer support? Regel jij graag alles voor onze klanten? 
Misschien ben jij dan onze nieuwe: 

Wat mag je van ons verwachten?
Wij gaan graag met jou in gesprek over de 
mogelijkheden binnen jouw carrière. Er is ruimte 
voor doorgroeien en we ondersteunen je daarbij met 
scholing en opleiding. Een concurrerend salaris en 
gezonde lunches (inclusief ping pong!) zien wij als 
basisvoorwaarden. Je werkplek is ons splinternieuwe 
Worklife Center in Oostzaan, waar je samenwerkt met 
een twintigtal collega’s. 

Sta jij na het lezen van deze vacaturetekst te popelen om 
kennis te maken en bij ons aan je nieuwe uitdaging te 
beginnen? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: 
Luuk@deprojectinrichter.com

Wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met Luuk Gielen 
(06-29258500)

We spreken je graag!

Ontdek onze Worklife Centres in Oostzaan, 
Bergeijk, Groningen en Rotterdam.
www.deprojectinrichter.com

Dit past bij je:
• Verantwoordelijkheid voor het complete orderproces van offreren, bestellen, leveren, factureren én de 

commerciële nazorg
• Meedenken met de klant en direct bijdragen aan de tevredenheid van onze klanten
• Plezier in het plannen en begeleiden van (complexe) administratieve processen van a-z
• Moeiteloos schakelen tussen onze accountmanagers, leveranciers en klanten
• Aandacht voor detail
• Zelfstandig werken én samen met je collega’s

Dit ben jij:
Je werkt proactief en hebt een ‘can do’-mentaliteit: je hebt plezier in het oplossen van problemen. Je bent een 
teamplayer en weet dat je alleen samen met collega’s het beste resultaat kunt neerzetten. Afspraak is voor 
jou afspraak, mondeling en schriftelijk. Je houdt focus, ook als je onder druk staat.

Commercieel binnendienst medewerker
Regio Amsterdam
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