
 

 

 

Vacature Verkoop binnendienst / customer service  

Heb jij Passie voor Verkoop?  

Heb jij passie voor verkoop en wil jij je ontwikkelen binnen een sterk groeiend 

familiebedrijf? Dan ben je bij Mauriks Solutions aan het juiste adres.  

Ben jij onze collega die onze kernwaarden komt versterken?  

Een proactieve commerciële krachtpatser die creatief in oplossingen is, proactief 

kennis kan en wil delen en samen succesvol wil zijn?  

Dan heb jij hierbij een fantastisch leuk handels(t)huis en team gevonden om te 

werken!  

Herken jij jouw sterke punten?  

• Jij bent een teamspeler  

• Jij hebt ruime ervaring in een commerciële functie  

• Jij kent en neemt jouw verantwoordelijkheid  

• Jij voert vak volwassen jouw taken uit  

• Jij bent flexibel en hebt een gezonde dosis incasseringsvermogen  

• Jij hebt helikopterview, je overziet zaken  

• Jij denkt in oplossingen en deelt jouw kennis  

• Jij bent een goalgetter en wil graag groeien; persoonlijk in je functie, als team 

en met de Mauriks Solutions.  

Wat krijg je ervoor terug?  

• Een uitdagende job in een groeiend en gezond familiebedrijf met leuke 

collega's  

• Een gedegen inwerk periode  

• 16 enthousiaste collega’s die klaar staan om je te ontvangen én wegwijs te 

maken  

• Ruimte én begrip voor een ‘worklife balance’  

• Een goede beloning met toekomst  

• Vrije tijd! 27+ vakantiedagen per jaar  

• Korte lijnen, transparant met als basis; open, eerlijk, duidelijk met respect  

• Groei mogelijkheden  

 



 

 

 

Jouw werkzaamheden  

• Behandelen van inkomende verkooplijnen, e-mails en webshoporders  

• Opstellen en opvolgen van offertes  

• Ondersteunen in het plannen van afspraken voor de buitendienst  

• Proactief bellen van klanten en potentiëlen  

• Beantwoorden en afhandelen van vragen  

• Ondersteunen van marketing- en verkoopacties  

Functie richtlijnen  

Iemand die graag met andere collega’s werkt en houdt van diversiteit in product, 

oplossing en klant. Verder ben/heb jij:  

• HBO+ of verkregen door ervaring  

• 40 uur per week beschikbaar  

• Gedreven om doelen te behalen  

• Communicatief vaardig, enthousiast en positief  

• Leergierig en kom je je afspraken na  

• Klantgericht, proactief, daadkrachtig, resultaatgericht en stressbestendig  

• In staat om het beste uit jezelf en je collega's te halen  

 

Wie zijn wij;  

Handels(t)huis…  

Dynamisch familie bedrijf sinds 1973;  

“Het” handelshuis in techniek & design voor afsluitsystemen en toegangtechniek voor 

terreinen en gebouwen voor de verwerkende, installerende en voorschrijvende industrie. 

Waar wij samen als vakmensen een persoonlijke en veilige omgeving creëren die men 

beleeft.  

Missie  

Wij zijn de meest betrouwbare handelspartner in afsluitsystemen en toegangstechniek, door 

het bieden van creatieve oplossingen en proactieve kennisdeling.  

Wij ontzorgen en zetten de vakman centraal.  

 



 

 

 

Kernwaarden  

• Proactieve kennisdeling  

• Creatief in oplossingen  

• Samen succesvol  

Wat wij leveren als handelshuis  

M access: Toegangstechniek & beveiliging oplossingen voor terreinen en gebouwen  

M construct: Component en systeem oplossingen in toegang & afsluiting, voor 

terreinen en gebouwen  

M design: Design oplossingen in afsluitingen en valbeveiliging, voor terreinen en 

gebouwen.  

Voor industrie en particulier.  

 

Wij kijken uit naar jouw enthousiaste reactie.  

Mail deze naar management@maurikssolutions.com of bel 073-6461100 en vraag naar Carlos 

Mauriks  

 

mailto:management@maurikssolutions.com

