Tradinco Instruments is dé Nederlandse meet- en kalibratiespecialist!
Al meer dan 50 jaar ontwikkelt, produceert en verhandelt Tradinco Instruments een uitgebreid
pakket aan innovatieve producten voor de proces, farma, voedingsindustrie en de OEM markt.
Daarnaast verzorgen wij in ons kalibratielab (RVA) kalibraties op het gebied van druk, temperatuur en
diverse elektrische grootheden. We zijn zeer oplossingsgericht en klantgedreven.
Voor de sales afdeling zijn wij op zoek naar een

Technisch commercieel medewerker binnendienst (Fulltime)
In deze veelzijdige functie ben je het visitekaartje van ons bedrijf. Je hebt veel contacten met
(potentiële) klanten, distributeurs en leveranciers in binnen- en buitenland over technische en
commerciële vraagstukken.
Je werkt offertes uit en volgt deze op in samenspraak met de buitendienst. Samen met het team ben
je verantwoordelijk voor het commerciële succes! Je werkt intensief samen met je buitendienst
collega’s.
Je bent een echte teamspeler, maar kunt ook prima zelfstandig opereren. De eigenschappen
accuraat, oplossingsgericht, commercieel, flexibel, proactief en hands-on zijn je op het lijf
geschreven.
Specifieke eisen voor de functie:
Je hebt HBO werk- en denkniveau, door opleiding en/of ervaring;
Je hebt een technische opleiding afgerond;
Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;
Een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift;
Je hebt al enige ervaring in een soortgelijke functie;
Je bent commercieel ingesteld, gemotiveerd en je kunt goed samenwerken;
Je hebt uitstekende sociale vaardigheden;
Je hebt affiniteit met de proces industrie;
Ervaring met het programma Exact is een pré;
Je woont binnen een straal van 30 kilometer van Zoetermeer.
We bieden een leuke, gevarieerde baan met veel ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid
en interessante groei perspectieven. Na een intensieve inwerkperiode kom je te werken binnen een
hecht team op de commerciële binnendienst.
Daarnaast biedt Tradinco een prima salaris (incl. 13e maand) met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, 33 vrije dagen en veel zelfstandigheid in de functie.
Interesse in de functie? Stuur dan je CV met motivatie naar solliciteren@tradinco.com!

