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Teamlead interne verkoop (m/f/d) 

 
Onze klant heeft een Internationale leidende positie in geautomatiseerde milieuvriedelijke 
verpakkings oplossingen met een vestiging in de buurt van Aken en Maastricht. 
 
 

Verantwoordelijkheden: 

• Nauwe samenwerking met inkopers, distributeurs en/of account managers in Europa 
• Adviseren van klanten en opstellen van individuele behoeftenanalyses, concepten en 

offertes 
• Technische leiding en verdere ontwikkeling van een ca. 6-koppig team in de 

verkoopbinnendienst 
• Verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren, evalueren, boeken en opvolgen van 

klantenorders en -overeenkomsten 
• Uitbreiding en verbetering van de betrekkingen met klanten door een uitstekende 

klantenservice 
• Observatie van ordergedrag, verkoopontwikkeling van de distributeurs en opstellen van 

overeenkomstige actie alternatieven 
• Follow-up van uitstaande betalingen en kredietnota's  
• Voortdurende optimalisatie van processen en werkmethoden 
 

Kwalificaties: 

• Succesvol afgeronde commerciële opleiding, met een vervolgopleiding in economie of 
een vergelijkbare kwalificatie 

• Ten minste 5 jaar beroepservaring op het gebied van interne verkoop/distrubutie en 
klantenservice in een internationaal bedrijf  

• 2-3 jaar ervaring in het managen van een team 
• Vloeiend in Nederlands, zeer goed in Engels, Duits is een pré 
• Zeer goede kennis van MS-Office, CRM en vertrouwd met ERP-systemen (SAP) 
• Procesgericht denken gekoppeld aan analytische vaardigheden 
• Sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden en plezier in het adviseren 

van klanten via de telefoon en de bijbehorende orderverwerking  
• Proactieve houding met „can do“ mentaliteit gekoppeld aan enthousiasme voor nieuwe 

en spannende uitdagingen  
• Nauwkeurige, betrouwbare en systematische wijze van werken 
 

Ons aanbos: 

• Werken met een innovatief en internationaal Team 
• Goed salarispakket, met bonus en pensioenverzekering 
• Zeer goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en opleidingsmaatregelen 

Interesse?  

Wij ontvangen graag je sollicitatie in het Engels, inclusief mogelijke startdatum en 
salarisverwachting: Jobs@frettwork.com 
 

FRETTWORK international B. V. | FRETTWORK network GmbH 
Brunssum| The Netherlands | www.frettwork.com 
Vaalser Str. 259 | Bürohaus westTor | 52074 Aachen | Germany | www.frettwork.de 
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