
 

 

 

 

Functieprofiel Medewerker Binnendienst 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een medewerker binnendienst. 

 

 

Wie zijn wij? 

 

TTP Concepts is een innovatieve groothandel in de Gemengde Branche met design merken voor in en 

om het huis, van tuin tot zolder, van keuken tot badkamer. De producten van deze merken verkopen 

wij aan winkels en webshops en aan de loyalty- en projectmarkt in de Benelux. Van de kookwinkel om 

de hoek tot het mooie warenhuis, zowel online als offline. Ons kantoor bevindt zich in een uitgebreide 

en prachtige showroom waar alle artikelen gepresenteerd worden om te kunnen bekijken en te 

verkopen. Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit wanneer het gaat om leveranciers, klanten en 

het team. Dit bereiken wij door te werken met een tomeloze inzet,  positiviteit, snelheid, plezier, 

betrokkenheid en kennis van zaken. 

 

Wie zoeken wij? 

 

In deze ondersteunende functie ben je de spil van het bedrijf. Niets ontgaat jou en je bent je ervan 

bewust dat jouw taken bijdragen aan commercieel succes van TTP Concepts. Je bent het 

aanspreekpunt voor de leveranciers, bezoekers van de showroom, collega’s en directie. Daarnaast ben 

je verantwoordelijk voor het beheren van ‘data’ van onze collecties en het verwerken daarvan in 

commerciële documenten en systemen. Ondertussen houdt je de prachtige showroom up to date en 

zorg je ervoor dat alle interne en externe commerciële vraagstukken vlot beantwoord worden. 

De functie is een uitdagende commerciële en administratieve rol, waarbij zelfstandigheid, initiatief, 

accuratesse in combinatie met snelheid belangrijk zijn. Ben je iemand die kan multitasken en 

tegelijkertijd overzichtelijk kan werken? Word je blij van een strak gestructureerde werkomgeving 

waarbij jij een belangrijke tandwiel bent? Dan zoeken wij jou!  

 

 

Primaire taken:  

 

• Beheren van data en content van collecties volgens vaste procedures 

• Verwerken van data in commerciële documenten en systemen 

• Beheren van commerciële digitale systemen 

• Uitwerken van offertes ter ondersteuning van de salesafdeling 

• Actueel houden van de showroom m.b.t. samples 

• Magazijnbeheer, inkomende en uitgaande goederen, gestructureerd houden 

• Klant en leveranciers contact via e-mail en telefoon 

• Aanspreekpunt voor (dienstverlenende) leveranciers 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profiel: 

 

• Je hebt MBO werk-denk niveau en relevante ervaring als binnendienst medewerker 

• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels, met Duits erbij scoor je punten 

• Je bent excellent met excel 

• Je hebt alle programma’s van Microsoft onder controle. Ben je bekend met een foto 

bewerkingssysteem, dan heb je er een extra puntje bij.  

• You get the job done! Als het moet gebeuren, sta jij er! Ook buiten de gebaande paden. 

• Accuratesse, overzicht en structuur zijn jouw bijnamen. 

• Je bent een winnaar, je ziet altijd werk, denkt vooruit en kunt goed plannen 

• Je komt uit de buurt van Berkel-Enschot 

 

 

Wij bieden: 

 

• Een veelzijdige functie in een dynamisch en professioneel bedrijf  

• Een stimulerende omgeving waar initiatief wordt gewaardeerd 

• Een fulltime baan van 40 uur p/wk waarin je je kunt onderscheiden als professional 

• Een marktconform salaris 

• 25 vakantiedagen plus 8 uur ter verdeling voor persoonlijke urgenties 

• Een kantoor en prachtige showroom met hoogstaande hardware   

 

 

Ben je enthousiast geworden, voel je je aangesproken en wil je kennis maken met ons? Dan zien wij 

jouw motivatie met Curriculum Vitae tegemoet. Je kunt deze sturen naar mareille@ttpconcepts.nl 

Mocht je op voorhand vragen hebben, neem dan contact met Mareille via mobiel: 06 34497531  

Wandel ook eens digitaal door onze showroom via onze website: 

 

TTP Concepts 

T.a.v. Mareille Stofberg 

Ordelven 1 

5056 DC Berkel – Enschot 

www.ttpconcepts.nl 

Instagram 

Facebook 

 

Reageren op deze vacature kan tot en met 22 maart 2021 
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