vacature

Commercieel medewerker
(40 uur, standplaats Heerenveen)

Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener met
en voor 40 gemeenten in Friesland,
Groningen, Noord-Veluwe en regio
Rijnmond. We bedienen zo ruim een
miljoen mensen.
Omrin Bedrijfsafval is de commerciële
afdeling binnen Omrin. Bij Omrin
Bedrijfsafval doen wij samen met 25
medewerkers de afvalinzameling bij ruim
8.000 grote en kleine ondernemingen in
Noord-Nederland. Omrin Bedrijfsafval is
ingericht op een optimale dienstverlening
met uitstekende service én goed advies
tegen marktconforme tarieven. Zie
hiervoor www.omrin.nl/bij-mijn-bedrijf.

Als commercieel medewerker lever je op ondernemende
wijze een directe bijdrage aan het commerciële succes
van Omrin Bedrijfsafval en daarmee vervul je een
belangrijke positie in de organisatie.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
 Je staat bestaande en potentiële klanten telefonisch of
schriftelijk te woord en adviseert hen over de best mogelijke
oplossing voor al hun afvalvraagstukken;
 Je probeert samen met alle betrokken partijen (klanten,
chauffeurs, planners, etc.) de best mogelijke oplossing te
vinden als er knelpunten ontstaan;
 Je houdt je bezig met alle voorkomende administratieve
werkzaamheden (opmaken offertes, verstrekken
afvalrapportages, etc.).
Wat bieden we jou?
 Een marktconform salaris;
 Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde
tijd;
 Ruimte om jouw ideeën om te zetten;
 Voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen door gerichte
coaching en training;
 Een prettige werkomgeving.

…maak jij de wereld mooier
door slim bedrijfsafval in te zamelen?
Wat verwachten we van jou?

Je beschikt over een afgeronde mbo-/hbo-opleiding, bij voorkeur
Marketing/Communicatie;

Minstens 2 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie;

Je bent resultaatgericht, enthousiast en beschikt over goede
commerciële vaardigheden;

Beheersing van de Friese taal is een pré.
Hoe nu verder?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met de
heer Klaas Wijnsma, manager Commercie & Logistiek, 0513 61 45 52 of
06 54 34 03 27.
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, ontvangen we graag je sollicitatie.
Mail je cv en motivatiebrief naar Jaap-Jan Strampel, medewerker P&O
beheer via jjstrampel@omrin.nl.
Reacties die uiterlijk 31 december 2018 in ons bezit zijn, worden
meegenomen in de selectieprocedure.
Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

