
 

 

Inside Sales Representative Nederland 

Vanwege de uitbreiding van het huidige team bij Microtron Nederland zijn we op zoek naar een 
Inside Sales Representative. In deze rol ben jij de interne regelaar en organisator van de organisatie. 
Je bent verantwoordelijk voor een stukje nazorg na een order en de rechter hand van het sales team. 
Zo ben je verantwoordelijk voor het maken en opvolgen van offertes, het ingeven van orders en je 
doet de opvolging van afroepen. 

Je beheert alle stocks en daar waar nodig ben je er op tijd bij voor het maken van nieuwe 
bestellingen. Je overige taken zijn wederom heel divers en bestaan uit: 

• Het opvolgen van overdues (betalingen); 
• Het onderhandelen met leveranciers en indien nodig contact leggen met nieuwe 

leveranciers; 
• Informatie en Sales inbox beheer; 
• Op termijn ben jij eerste aanspreekpunt voor potentiële klanten; 
• Het organiseren van afspraken; 
• Aanspreekpunt voor collega’s van andere vestigingen (België en Luxemburg). 

Functie wensen 

• Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt 2+ jaar commerciële werkervaring, bij voorkeur in een technisch werkomgeving; 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent vloeiend in Nederlands en Engels 

(Duits en Frans is wenselijk); 
• Je bent woonachtig in/rondom Eindhoven of bereid hierheen te verhuizen;  
• Je hebt bij voorkeur internationaal werkervaring. 

Wat bieden wij? 

Je komt terecht in een familiaal, ambitieus bedrijf met een hecht, stabiel team waarin een open en 
joviale mentaliteit primeert. Je mag rekenen op veel autonomie en groeikansen om je carrière een 
echte boost te geven. De overige voorwaarden zijn: 

• Direct een vast contract van Microtron; 
• Een aantrekkelijk salaris op basis van je ervaring; 
• 25 vakantiedagen; 
• 13’de maand salaris; 
• Een goed pensioen bij Zwitserleven PPI; 
• Flexibele werktijden; 
• Ontwikkelmogelijkheden in een technisch omgeving; 
• Werk gerelateerde cursussen en opleidingen; 
• Een team van gedreven collega’s binnen een prettige en informele werksfeer. 

Interesse? 

Heb je na het lezen van onze vacature vragen of heb je interesse in een kennismaking met ons? Be 
On Time en neem contact op met Eda Demir via telefoon nummer +31 (0)6 – 196 229 44. Mailen kan 
ook naar e.demir@on-time-engineers.nl  


