
 
 
Smeermiddelen Industrie De Oliebron BV is gevestigd te Zwijndrecht en Almelo en is toonaangevend producent van een 
breed assortiment smeermiddelen ten behoeve van diverse ondernemingen, zowel binnen als buiten Europa. Productie, 
afvullen en verpakken vindt plaats op basis van kwaliteitsborging conform NEN ISO 9001 en milieuzorg volgens NEN ISO 
14001. 

 

 
Medewerker Verkoop Binnendienst m/v  

Locatie Zwijndrecht (fulltime functie o.b.v. 39 uur per week) 
 

Fulltime of Parttime? 
Wij willen deze functie graag op fulltimebasis vervullen, Parttime sollicitaties kunnen wij om die reden helaas 
niet accepteren/ in behandeling nemen. 
 
De afdeling Verkoop Binnendienst is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van alle 
commerciële activiteiten binnen de onderneming. Zo biedt zij ondersteuning aan onze verkoop Buitendienst als 
het gaat om de afhandeling van contracten, het opmaken van offertes, het berekenen van verkoopprijzen en 
het verzorgen van de orderhandling. Daarnaast biedt zij directe, telefonisch en schriftelijke, ondersteuning aan 
onze afnemers op het gebied van informatievoorziening aangaande het assortiment, de toepassing en de 
kwaliteit van onze producten. De afdeling Verkoop is tevens verantwoordelijk voor de registratie van externe 
klachten, de bewaking van het afhandeltraject en de terugkoppeling aan de betreffende klant. 
 
De Medewerker Verkoop Binnendienst heeft o.a. de volgende taken welke behoren tot de dagelijkse 
werkzaamheden: 

 Het beheren van verkoopdossiers en het onderhouden van contacten met de klant;  

 Het uit- en verwerken van offertes, afspraakbevestigingen en raamcontracten;  

 Het verzenden van verkoopinformatie, orderbevestigingen, leveringsvoorwaarden en 
veiligheidsinformatie;  

 Het accepteren en invoeren van ontvangen verkooporders en het bewaken van de ordervoortgang; 

 Het opstellen van de export- en vrachtdocumenten ten behoeve van exportdeclaraties; 

 Het behandelen van retouren, manco’s en breuk van klanten en vervoerders; 

 Het uitvoeren van de verkoopadministratie. 
 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met een afgeronde commerciële opleiding op MBO-4 niveau en 
minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en 
Duitse taal in woord en geschrift is een vereiste, Frans is een pre. Als persoon ben je communicatief vaardig, 
enthousiasmerend en stressbestendig. De uitvoer van je werkzaamheden wordt gekenmerkt door een service- 
en resultaat gerichte instelling, een groot probleem oplossend vermogen waarbij je altijd gaat voor het 
maximale resultaat. 
 
Wij bieden een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband binnen een groeiende organisatie. 
Naast een vast salaris kun je rekenen op een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 
premievrij pensioen, een sportbijdrage en een winstafhankelijke eindejaarsuitkering. 
Na je eerste contractverlening ga je op onze kosten de opleiding Tribologie volgen. 
  
Herken jij jezelf als onze nieuwe collega, mail dan je motivatie en een volledig CV naar solliciteren@oliebron.nl 
 
Voor eventuele vragen neemt je contact je met de heer R. Bakker van de afdeling P&O, tel: 078-6101122. 
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