
 

 

Rotom Europe is een dynamische, internationaal opererende organisatie die transport en 

opslagmiddelen verhuurt/verkoopt aan haar klanten binnen heel Europa.  
Rotom is actief in 9 Europese landen. In de totale groep zijn meer dan 500 enthousiaste medewerkers 

dagelijks actief bezig, om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Voor de Belgische vestiging, Rotom NV, zijn wij op zoek naar:  

 

 

Commercieel medewerker binnendienst 
 
Wat ga je doen: 

 

Als inside sales medewerker ben je breed inzetbaar.   
Je bent commercieel en administratief ondersteunend aan de salesafdeling.  Je benadert nieuwe 
klanten en volgt offertes op, daarbij maak je afspraken voor de buitendienst. 
Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband met de juiste mix van commercieel talent en zorg voor 
een hoge klantentevredenheid. 
 
Kerntaken: 
 
- Je hebt contact met prospects en klanten en adviseert hen over onze producten en services. 
- Je vertaalt je advies naar een juiste offerte volgens behoefte van de klant. 
- Je verwerkt de klantafspraken in ons ERP systeem en verzorgt de overdracht naar customer 

service. 
- Je ondersteunt de buitendienst bij het opstellen van offertes en contracten en verzorgt mee 

de opstart van nieuwe klanten. 
- Je realiseert samen met het salesteam onze salesdoelstellingen. 
-  Je fungeert als aanspreekpunt voor klanten en interne afdelingen. 
 
Wij vragen: 

 

- Je hebt minimaal een A1 werk- en denkniveau met een klant- en servicegerichte 
ingesteldheid. 

-  Beheersing van de Nederlandse en Franse taal. 
- Een vlotte kennis van MS-Office hebt en ervaring met een CRM/ERP systeem.   

AX kennis is een pluspunt. 
- Iemand die zelfstandig en doelgericht kan werken maar het teamgebeuren minstens even 

belangrijk vindt! 
 
Wij bieden: 

 

-  Een uitdagende en zelfstandige fulltime functie met verantwoordelijkheid en 
doorgroeimogelijkheden. 

-  Wij voorzien een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen. 
- Het werken binnen een team van leuke en gedreven collega’s 

 
Ben jij de nieuwe commerciële medewerker die wij zoeken? 
Schrijf dan jouw sollicitatie met motivatie en uitgebreide CV 

per email naar HR: Hilde.debus@rotom.be  
Meer info over kan je terugvinden op www.rotom.be – www.logistiekonline.be - www.rotomrent.be 
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