
Medewerker Customer Support Purmerend (per direct)

De Projectinrichter is een snel groeiende professionele en onafhankelijke inrichter van 
Nederland. Vanuit onze showrooms in Purmerend en Rotterdam adviseren, verkopen en 
leveren wij meubilair, vloerbedekking, raambekleding en systeemwanden 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. 

Ons bedrijf maakt een enorme groei door. We werken op dit moment in totaal met 26 
medewerkers. Vanwege de constante groei zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor 
onze Customer Support. 

Functieomschrijving 
Als medewerker Customer Support ben je samen met 8 andere collega's verantwoordelijk voor
het complete orderproces van offreren, bestellen, leveren, factureren en 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 over alle aspecten van de 
voortgang. Om onze levertijden te waarborgen houd je nauwgezet de controle over het 
complete proces. De Projectinrichter streeft naar een uitstekende service en daar maakt ons 
team zich elke dag hard voor. 

Functie-eisen 
 Je bent fulltime beschikbaar (40 uur) 
 Je hebt een MBO-4/HAVO werk-/ denkniveau 
 Je bent commercieel ingesteld en servicegericht 
 Je kunt goed zelfstandig én in teamverband functioneren 
 Je hebt goede organisatorische vaardigheden 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
 Je hebt een proactieve houding 
 Je bent flexibel 
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift, beheersing van de Franse taal is een pré  
 Je hebt ruime ervaring met MS office applicaties  
 Je bent woonachtig in de regio Purmerend 

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Rimmer Stumpel op het nummer 
06-53112541. Uw sollicitatie kunt u sturen naar De Projectinrichter, ter attentie van Rimmer
Stumpel, Voltastraat 8, 1446 VC Purmerend of mailen naar: r.stumpel@deprojectinrichter.com

Bedankt voor de interesse in deze vacature. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.    

www.deprojectinrichter.com
http://www.deprojectinrichter.com

