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datum     onderwerp
Arnhem, 18 maart 2021   Sollicitatie Werkgever verbeterende professionals 

Beste Inside sales/customer specialist,

Hierbij solliciteren wij om jouw nieuwe werkgever te mogen worden. Wij zijn een lokaal opererende organisatie die 
toonaangevend is in circulaire economie. Met een kleine team, wat hecht samenwerkt, stimuleren we elkaar om 
initiatieven te nemen om de wereld te verbeteren. Daarmee zijn we ook internationaal georiënteerd. We denken 
hiermee een hele goede en fijne werkgever voor jou te zijn, mede vanwege je behoefte om je zowel als persoon 
als vakinhoudelijk te ontwikkelen. En helemaal omdat jij zaken gewoon oppakt, je bijdraagt aan de leuke sfeer en 
wij van jouw ervaringen als verkoop binnendienst kunnen leren.

Wij zijn in staat om jou de ruimte te geven om klanten te informeren over transporten, levertijden, prijzen, produc-
ten en diensten. Vanwege jouw HBO werk- en denkniveau lijkt het ons verstandig dat jij zelfstandig klantcontact 
gaat onderhouden en laten we je graag de regie voeren over relatiemanagement. Gezien jouw adequate en 
accurate competenties bieden we je een werkplek waar je ordermanagement voert. Dat is uiteraard ook admin-
istratief, wij werken daarvoor met AFAS. Goed te lezen dat jij zo betrokken bij de klant en ons product bent! Wij 
vinden het net als jij ook belangrijk om een fout te voorkomen, helemaal met creatieve ideeën. En maken we toch 
een keer een foutje of een klant is niet tevreden dan heb jij de belangrijke rol om dit te behandelen, zodat we er 
samen van leren en ons services level op pijl houden.

Wij denken dus een prettige werkgever voor je te zijn, waar je bijvoorbeeld ook gewoon op de heftruck kunt 
springen indien dat even nodig is. En een werkgever waarbij je kunt meedenken, bijvoorbeeld over (logistieke) 
procesoptimalisaties om klanten optimaal te kunnen bedienen. Tevens brengen wij met ons mee dat we promo-
tionele activiteiten bedenken, waarbij jij kunt ondersteunen met marketingacties. Wij zijn erg enthousiast over 
jouw proactieve, enthousiaste en klantgerichte werkhouding. En dat je dat kunt combineren met organisatie- en 
planningsvaardigheden waardoor je logistieke processen begrijpt vinden wij echt een plus om jouw nieuwe werk-
gever te mogen zijn. We zagen ook dat je naast Nederlands nog een tweede taal beheerst, is dat Duits of Engels? 
Graag willen wij onze sollicitatie persoonlijk toelichten, dan bespreken we ook onze arbeidsvoorwaarden, wat op 
fulltime basis rond €35.000,- bruto per jaar zal zijn. We kijken uit naar jouw reactie!

Hartelijke groet,

Bram, Marlous en Robert
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