Vacature Commercieel Medewerker Binnendienst (M/V) – 32 uur
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar
een commercieel 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. Al dik 17 jaar werken we aan een grote
glimlach op de gezichten van onze klanten en consumenten via meer dan 1.000 verkooppunten in de
Benelux. 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. Wij werken op basis van een voorraadpositie met de meeste van onze merken. De Rosenthal
Groep vertegenwoordigen wij op basis van agentschap waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het
klantcontact en orderverwerking. Ons kantoor bevindt zich in een uitgebreide en prachtige showroom
waar alle artikelen gepresenteerd worden om te kunnen bekijken en te verkopen. TTP Concepts staat
voor kwaliteit en professionaliteit wanneer het gaat om contact met 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, omdat niets jou ontgaat. 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 en content’ van onze collecties en het verwerken
daarvan in commerciële documenten en systemen. Je wordt blij wanneer je weer een order in kunt
voeren in het systeem van Rosenthal Groep. Ondertussen houd je de prachtige showroom up to date
met de nieuwste artikelen zodat onze klanten zich kunnen blijven vergapen. Daarnaast zorg je ervoor
dat alle interne en externe commerciële vraagstukken vlot beantwoord worden. De functie is een
afwisselende, commerciële en administratieve rol, waarbij zelfstandigheid en initiatief in combinatie
met accuratesse belangrijk zijn. Ben je iemand die kan multi-tasken en tegelijkertijd overzichtelijk kan
werken? Word je blij van een gestructureerde werkomgeving waarbij jij een belangrijke tandwiel bent?
In een showroom die enorm inspireert? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen:

•
•
•
•
•

Primair Rosenthal Groep;
Verwerken van orders voor de Rosenthal Groep
Klantcontact specifiek Rosenthal Groep m.b.t. orders en leveringen
Beheren van data en content van collecties volgens vaste procedures
Uitwerken van offertes ter ondersteuning van de salesafdeling Rosenthal Groep
Up to date houden van de showroom, concept Rosenthal Group mbt samples

•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunend TTP Concepts algemeen;
Verwerken van data en content 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
Klant- en leveranciers contact via e-mail, telefoon en bezoek
Aanspreekpunt voor (dienstverlenende) leveranciers
Ondersteunend bij de organisatie van beurzen en events

Wat breng je mee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt MBO werk-denk niveau en relevante ervaring als binnendienst medewerker.
Microsoft office kent geen geheimen voor jou.
Je bent vooral handig met Outlook en Excel.
Je hebt een ‘customer first’ mentaliteit.
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 beheerst Nederlands en Engels mondeling en schriftelijk.
Spreek je Frans en-of Duits dan is dat een pré.
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 sterk team dat elkaar steunt en helpt waar mogelijk
Een parttime baan van 32 uur p/wk waarin je je kunt onderscheiden als professional
Een marktconform salaris
25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur) plus 8 uur ter verdeling voor persoonlijke urgenties
Een kantoor en prachtige showroom met hoogstaande hardware
Toegang tot de leukste producten met aantrekkelijke korting

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 theo@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. Theo Rietbergen
Ordelven 1
5056 DC Berkel – Enschot
www.ttpconcepts.nl
Instagram
Facebook
Reageren op deze vacature kan tot en met maandag 18 augustus 2022.
Gesprekken worden gepland van vrijdag 19 – dinsdag 23 augustus, avonden mogelijk op verzoek.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

