
	  
	  

Manager	  Binnendienst	  (Full-‐time)	  M/V	  

standplaats:	  Weesp	  

Solarclarity	  BV	  is	  een	  gerenommeerde	  en	  toonaangevende	  technische	  groothandel	  in	  zonnepanelen	  en	  aanverwante	  artikelen.	  
Wij	   leveren	  goederen	  door	  de	  gehele	  Benelux,	  maar	  ook	  naar	  andere	  Europese	  bestemmingen.	  Recent	  heeft	  Solarclarity	  haar	  
werkzaamheden	  ook	  uitgebreid	  naar	  het	  Caribisch	  gebied.	  	  
Vanwege	  uitbreiding	  van	  ons	  team	  zijn	  we	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  Manager	  Binnendienst,	  die	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  
de	  andere	  afdelingen	  zorgt	  dat	  klanten	  in	  binnen	  en	  buitenland	  een	  efficiënt,	  soepel	  en	  ter	  zake	  kundig	  orderproces	  ervaren.	  	  	  

	  
Het	  betreft	  de	  volgende	  werkzaamheden:	  

•   In	  deze	  veelzijdige	  functie	  ben	  jij	  verantwoordelijk	  voor	  het	  begeleiden,	  motiveren	  en	  coachen	  van	  de	  medewerkers	  van	  
onze	  commerciële	  binnendienst.	  	  

•   Je	   hebt	   tevens	   veel	   contact	   met	   installateurs	   in	   Nederland	   en	   België.	   Je	   bent	   verantwoordelijk	   voor	   de	   dagelijkse	  
werkzaamheden	  op	  onze	  binnendienst	  zoals	  correcte	  orderverwerking,	  maken	  van	  offertes,	   je	  ziet	  toe	  op	  de	  correcte	  
afhandeling	  van	  ons	  retourproces	  en	  je	  ondersteunt	  ons	  salesbeleid.	  	  

•   Je	   bent	   het	   aanspreekpunt	   voor	   diverse	   grote	   accounts,	   je	   behandelt	   response	   en	   je	   zet	   leads	   effectief	   om	   naar	  
opportunity’s.	  

•   Daarnaast	  ben	  jij	  verantwoordelijk	  voor	  het	  realiseren,	  handhaven	  en	  optimaliseren	  van	  relevante	  procedures.	  
•   Je	  bent	  in	  staat	  om	  vanuit	  een	  uitvoerende	  positie	  het	  voortouw	  te	  nemen	  in	  uitvoering	  
•   In	  deze	  functie	  ontwikkel	  je	  samen	  met	  de	  Sales	  Manager	  doelstellingen	  en	  actieplannen	  voor	  onze	  binnendienst	  en	  draag	  

je	  zorg	  voor	  de	  realisatie	  hiervan.	  
•   Jij	  weet	  het	  beste	  uit	  jouw	  team	  te	  halen.	  Daarnaast	  ben	  jij	  meewerkend	  voorman	  of	  voorvrouw	  in	  alle	  activiteiten	  die	  in	  

het	  hart	  van	  de	  organisatie	  plaatsvinden.	  Je	  bent	  voor	  zowel	  intern	  als	  extern	  een	  schakel	  tot	  ons	  succes.	  

Je	  gaat	  werken	  in	  de	  volgende	  omgeving…	  
Solarclarity	  heeft	  een	  informeel	  karakter	  en	  er	  werken	  enthousiaste	  medewerkers	  die	  gezamenlijk	  een	  doel	  willen	  bereiken.	  De	  
omgeving	  is	  te	  karakteriseren	  als	  informeel,	  no-‐nonsense	  en	  resultaatgericht.	  Gezien	  de	  ambities	  van	  de	  organisatie	  geeft	  
werken	  bij	  Solarclarity	  je	  de	  ruimte	  jezelf	  te	  ontwikkelen	  en	  door	  te	  groeien.	  

…En	  wij	  bieden	  jou:	  
•   Een	  belangrijke,	  afwisselende	  en	  verantwoordelijke	  functie	  in	  een	  dynamische	  en	  groeiende	  organisatie	  in	  een	  

duurzame	  branche.	  
•   Een	  belangrijke	  functie,	  werkelijk	  als	  spil	  van	  de	  organisatie.	  
•   Een	  aantrekkelijk	  salaris	  dat	  in	  overeenstemming	  is	  met	  jouw	  ervaring	  en	  het	  niveau	  van	  de	  functie.	  

	  
Als	  profiel	  hebben	  wij	  het	  volgende	  voor	  ogen:	  

•   Een	  afgeronde	  HBO	  opleiding	  (commercieel,	  administratief,	  bouwkunde	  of	  elektrotechniek).	  
•   Commercieel	  kundig	  met	  technische	  affiniteit.	  	  
•   Ervaring	  met	  Microsoft	  Windows	  en	  logistieke	  software,	  AFAS	  is	  een	  pré.	  	  
•   Minstens	  vijf	  jaar	  werkervaring	  bij	  voorkeur	  bij	  een	  handelsmaatschappij.	  
•   Nauwkeurig,	  proactief,	  servicegericht,	  teamspeler	  met	  een	  flexibele	  instelling.	  
•   Goede	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  en	  Engelse	  taal.	  
•   Affiniteit	  met	  onze	  producten.	  

Past	  deze	  baan	  bij	  jou?	  
Aarzel	  dan	  niet	  en	  stuur	  je	  sollicitatie	  naar	  HR@solarclarity.nl	  t.a.v.	  Irmelin	  Waalkens.	  Graag	  zien	  we	  naast	  je	  CV	  ook	  jouw	  
motivatie	  en	  een	  salarisindicatie	  tegemoet.	  	  

Acquisitie	  wordt	  absoluut	  niet	  op	  prijs	  gesteld.	  


