KOM JIJ ONS

GOUDEN TEAM VERSTERKEN?

Servicegerichtheid, daar word jij blij van; jij weet als geen ander onze producten aan de wensen van
onze klant te koppelen. Wij breiden uit en zijn op zoek naar een actieve medewerker

binnendienst die ons team komt versterken en zin heeft om na ongeveer 2 jaar door te
groeien naar een buitendienst functie.
Wij gaan altijd voor goud - waar liggen jouw uitdagingen en kwaliteiten?
Jij levert tezamen met je collega’s een bijdrage aan de in- en verkoop en ondersteunt de buitendienst
door klantgerichte communicatie, informatie-uitwisseling en telefonisch advies. Daarnaast verzorg je
de administratieve opvolging, inclusief het verwerken van de orders tot aan de uiteindelijke betaling.
Je doel is maximale klanttevredenheid en het bereiken van de in- en verkoopdoelen. Ook werk je
regelmatig mee aan de productiekant en heb je expeditie-werkzaamheden. Je werkt nauw samen
met de overige medewerkers van Schöne. Jij weet wat werken in en als een team betekent. Je hebt
een goed oog voor de kwaliteit van het product. Je bent in staat jouw taken zelfstandig uit te voeren,
probleemstellingen op te lossen en waar nodig al dan niet in overleg bij te sturen.
Jij bent dus
• een klant- en resultaatgericht commercieel gedreven persoon;
• cijfermatig scherp, creatief, oplossingsgericht en je hebt een analytisch vermogen;
• doortastend en niet snel uit het veld te slaan en bovendien communicatief sterk;
• accuraat en stressbestendig;
• leergierig en ziet een continue persoonlijke ontwikkeling als een gegeven.
Wij bieden
Een dynamische baan met ruimte en middelen om je verder te ontwikkelen tot medewerker
buitendienst in een zeer collegiale en gedreven werkomgeving. Het salaris is in overeenstemming
met functie en ervaring. Naast het aanbod van een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden,
streven we naar een vast dienstverband.
Functie eisen
• 40 uur per week beschikbaar (fulltime);
• Aantoonbaar MBO+/HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal twee jaar commerciële ervaring;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• In staat tot goede (commerciële) analyses;
• Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, beheers je het Engels en/of Duits;
• Kennis van MS Office;
• Kennis van SAP is een pré.

Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure, evenals een screening waarbij het kunnen
overleggen van een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) één van de vereiste is.

Bedrijfsprofiel
Sinds 1739 ‘ijzersterk’ in edelmetaal
Schöne Edelmetaal B.V. is sinds 1739 een begrip in de wereld van edelmetaal. Je kunt gerust stellen
dat we onze rijke historie hebben weten te verzilveren. Daarom staan we waar we nu staan en daar
zijn we trots op! Maar, nog steeds gaan we voor goud. Dus wij spannen ons dagelijks tot het uiterste
in om de beste partner te zijn én te blijven. Sinds 2003 doen we dit onder de vleugel van de Umicore
Group. In ons kantoor te Amsterdam werken we als team van 7 medewerkers zeer nauw samen.
Edelmetaal staat bij ons centraal. Wij verkopen en recyclen edelmetalen. Maar eigenlijk doen we
onszelf hiermee tekort. Wij leveren namelijk hoogwaardige producten en oplossingen voor
industriële en commerciële toepassingen.
Waar staan we voor?
Wij werken dagelijks met producten van waarde. Als geen ander begrijpen wij hoe belangrijk
vakmanschap, integriteit, loyaliteit, transparantie en uitstekende service zijn. Deze vier kernwaarden
vormen dan ook de pijlers voor onze manier van werken. De waarde die wij hieraan als bedrijf
hechten wordt beloond door onze klanten.
Bezoek onze website (www.schone.nl) voor meer informatie over onze activiteiten. Wil jij ons
gouden team komen versterken, stuur dan je CV en een motivatiebrief naar Majella Schmeink via
email schmeink@jurisense.nl. Aanvullende informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun
je eveneens krijgen op bovenstaand emailadres of bel 06 - 5385 8989.

