Vacature Commercieel medewerker jr. bij MFS (Mechanical Field Support)

MFS is flink gegroeid in de afgelopen tijd. Daarom zijn wij op zoek naar een gedreven collega die ons
commerciële team gaat ondersteunen. Jij wordt verantwoordelijk voor één van onze grootste accounts. Dit
houdt in dat jij het complete administratieve proces van een product of dienst gaat beheren, van aanvraag tot
oplevering.
Daarnaast ben je breed inzetbaar voor onze sales afdeling voor andere MFS klanten.
Wat ga je doen?
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
▪
Inkoop
▪
Administratieve verwerking van verkooporders en inkooporders voor materialen, transport en
diensten
▪
Samenstellen van offertes
▪
Adviseren van afnemers
▪
Intensief contact met klanten en leveranciers
Wie zoeken wij?
MFS zoekt een gedreven, accurate, zelfstandige en oplossingsgerichte collega.
Je kunt jezelf goed uitdrukken in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als in het Engels.
Je hebt minimaal MBO denk- en werkniveau. Jij bent fulltime beschikbaar.
Wat biedt MFS?
MFS geeft je de mogelijkheid om je commercieel (verder) te ontplooien op het gebied van: sales, relatiebeheer
en inkoop. Je werkt binnen een informele cultuur met enthousiaste collega’s. Werken bij MFS betekent werken
in een internationale en dynamische omgeving, een goed salaris en bijbehorende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Waar ga je werken?
Mechanical Field Support BV (MFS) is actief in de industriële gasturbine industrie. Wij bieden wereldwijd
oplossingen op het gebied van field- en workshop service en onderdelen. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Heteren en dat wordt jouw standplaats. Ons commerciële team, waar jij deel van uit gaat maken, bestaat uit
een mix van beginnende en ervaren collega’s. Kijk voor meer informatie op: www.mfsupport.com
Ben jij onze match?
Stuur dan je CV en motivatie naar commercieel manager Frenk Vollebregt: frenk.vollebregt@mfsupport.com
Voor vragen over de vacature kun je ook telefonisch terecht bij Frenk Vollebregt: +31 6 188 50 995.
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