
 
 

Wil je graag werken in de speciaalbier-branche? SBI is op zoek naar een 

Commercieel Medewerker Binnendienst (32-40 uur) 
 
 
 
 
COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
Ben jij gedreven door teamwork en klantenservice? Wil je graag werken in de speciaal bier-branche? SBI is op zoek naar een  
leuke binnendienst collega! 

Customer Service is heel belangrijk omdat onze klanten centraal staan! Wegens groeiend marktaandeel in Europa zijn we  
op zoek naar een enthousiaste collega die minimaal de Engelse en Nederlandse taal uitstekend beheerst.  

Je maakt onderdeel uit van een klein klantgericht, gemotiveerd Customer Service team. Het verwerken van orders en onderhouden  
en uitbouwen van contacten met klanten in binnen- en buitenland behoren tot jouw taken. Met jouw goede inlevingsvermogen weet jij 
klanten op een correcte, toegankelijke en vriendelijke manier te woord te staan. Je bent verantwoordelijk voor de totale dienstverlening 
richting jouw klanten en omvat het totale orderproces: van bestelling tot juiste levering! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSE? 
Heb je interesse in een leuke uitdagende baan bij een internationaal groeiend bedrijf in de speciaal bier-branche, dan zien  
we graag je sollicitatie tegemoet! Voor verdere informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met  
Marloes Stobbelaar via: 06-20410037. 
Sollicitatie via https://werkeninmeierijstad.nl/ of stuur een e-mail naar: marloes@sbi4beer.com  

Het team van SBI: Het team waarvan je deel gaat uitmaken bestaat uit enthousiaste medewerkers; momenteel 16 collega’s.  
Voor meer informatie zie onze website: www.sbi4beer.com/over-ons/  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

FUNCTIE-EISEN: 
• Uitstekende beheersing van Engels en Nederlands 
   (andere talen is een pré). 
• Aantoonbare ervaring met klantverantwoordelijk zijn. 
• Aantoonbare ervaring met klantgerichte telefoongesprekken. 
• Pragmatisch, perfectionistisch en proactief. 
• Dienstverlenend en relatiegericht. 
• Je hebt een goed geheugen, bent accuraat, betrokken en  
   levert kwaliteit. 
• Minimaal 4 en bij voorkeur 5 dagen beschikbaar  
   (kunnen evt 5 kortere dagen zijn) 
• Je werkt georganiseerd, stressbestendig en kunt prioriteiten  
   stellen. 
• Meedenken in mogelijkheden. 
• Bij voorkeur iemand uit de directe omgeving of met een  
  maximale reistijd van 30 minuten. 

Ben jij gedreven door teamwork en klantenservice? 

THE FINEST INGREDIENTS SELECTED FOR YOU! 

WAT BIEDEN WIJ IN DEZE BAAN: 
• Een afwisselende baan, elke dag is anders. 
• Informele en gezellige sfeer in het team; binnen een dynamisch  
   en resultaatgericht bedrijf.  
• Initiatief en meedenken wordt gewaardeerd! 
• Een leuke branche met ambachtelijke vakmensen die hun passie 
   voor het bierbrouwen belangrijk vinden.  
• Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. 
• Geen sales-targets, geen acquisitie, maar leuke dienstverlenende  
   gesprekken. 
• Veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om jezelf te ontplooien. 
• Uitzicht op een vast arbeidscontract bij goed functioneren. 
• Pensioen bij Allianz PPI. 
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