Vacature: Commercieel medewerker binnen- en buitendienst (M/V)
Wie zijn wij?
Via van Dalen, ErGIS en Climate Signs zijn in Eemnes gevestigde bedrijven met een elkaar
overlappende dienstverlening. 90% van onze omzet is afkomstig van gemeentelijke
opdrachtgevers.
Via van Dalen BV is leverancier van verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering,
materialen voor veilig werken langs de weg. We leveren niet alleen materialen, maar
plaatsen 80% van onze materialen zelf in de openbare ruimte. De producten en diensten zijn
hoofdzakelijk verkeer gerelateerd.
ErGIS is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het digitaliseren van de buitenruimte. Ieder in de
buitenruimte geplaatst object kan worden gekwantificeerd in data en worden voorzien van
unieke GIS/Geo kenmerken. Binnen deze combinatiefunctie zullen bestaande contacten
moeten worden uitgediept, alsmede nieuwe relaties worden benaderd.
Climate Signs is een bedrijf dat zich 100% heeft toegelegd op het innoveren van de
bestaande infrastructuur en het omlaag brengen van de CO2 footprint. Binnen deze
onderneming hebben we vorig jaar bijvoorbeeld een biobased verkeersbord
ontwikkeld.2021 wordt het jaar om deze en andere innovaties verder in de markt te zetten.
Wie ben jij?
Wij zoeken een commerciële duizendpoot die ons kleine team komt versterken. Een collega die
planmatig kan werken, klant- en servicegericht is, sterke communicatieve vaardigheden heeft en
technische kennis en/of interesse openbare ruimte.

Taken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

binnen deze functie ben je ondersteunend aan de salesafdeling. Jij vormt de link tussen de
verkoop buitendienst, onze klanten en de logistieke afdeling;
calculaties maken en offertes uitbrengen voor klanten en onderhouden contacten met de
opdrachtgevers hieromtrent;
zelfstandig, of met de Accountmanagers naar buiten gaan om de warme relaties te bezoeken en
onze dienstverleningen te verkopen;
opstarten van uitvoerend werk en opleveren van werkzaamheden met de klant;
voor-, tussentijdse en nacalculaties voeren voor alle projecten boven de € 2.000,=;
neemt taken waar van de Projectmanager bij dienst afwezigheid;

Vereisten:
- Planmatig kunnen werken
- Klant- en servicegericht
- Sterke communicatieve vaardigheden
- Technische kennis en/of interesse openbare ruimte
- HBO werk- en denkniveau
- VCA vol

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitstekend salaris. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Metaal en
Techniek. We zijn aangesloten bij het pensioenfonds PMT. Bij een voltijd dienstverband heb je recht
op 25 vakantiedagen en bouw je ATV-uren op. Verder krijg je de ondersteuning om te groeien in je
werk en waar nodig ontvang je bijscholing.

Interesse?
Ben jij een commerciële duizendpoot en ambieer je deze uitdagende en veelzijdige functie?
Stuur dan je motivatie en CV naar m.sterk@viavandalen.nl

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

