
MEDEWERKER VERKOOP 

BINNENDIENST (M/V) 

Wij zijn 

Schwalbe Nederland B.V., wij verzorgen de import en distributie 

van Schwalbe fietsbanden voor de BeNeLux markt. Schwalbe is 

een dynamisch en innovatief merk dat veelvuldig gemonteerd 

wordt door fietsfabrikanten en in de aftermarket sterk 

vertegenwoordigd is bij fietswinkels. Schwalbe Nederland B.V. is 

een dochteronderneming van het familiebedrijf Ralf Bohle GmbH. 

Schwalbe is marktleider in Europa. 

 

Wat ga je doen 

Als medewerker verkoop binnendienst zit je dagelijks op kantoor met een team van 3 tot 6 

mensen en ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afhandelen van klantorders in het 

systeem. Daarnaast houd je pro actief contact met vaste klanten (digitaal en per telefoon) om 

een zo hoog mogelijk service level te behouden. Jouw klanten zijn groothandels in 

fietsonderdelen, fietsfabrikanten en fietsdetaillisten. Waar nodig lever je binnen het verkoop 

binnendienst team overige administratieve ondersteuning. 

Wij vragen 

Je bent een pro-actieve, gedreven en flexibele persoonlijkheid met de eigenschappen van 

een teamspeler. Je kunt op verschillende niveaus communiceren. Je bent commercieel 

gedreven en hebt bij voorkeur al enige ervaring in een soortgelijke functie. Je bent gewend 

om dagelijks te werken met een order verwerkingssysteem. Daarnaast voldoe je aan 

onderstaande eisen: 

• Minimaal MBO opleidingsniveau 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) 
• Goede kennis van MS Excell  
• Sterke communicatieve vaardigheden 
• Initiatiefrijk en enthousiast 
• Woonachtig in omgeving Hoofddorp (max 20 km) 
• Teamplayer 

Wij bieden 

Een leuke administratieve baan binnen een groeiende dynamische organisatie met gedreven 

en enthousiaste collega’s. 

• Een passend salaris met vaste 13e maand 
• Fulltime dienstverband (38-uur per week)/ parttime bespreekbaar (32-uur) 
• Pensioenregeling 
• Opleidingsmogelijkheden 
• Goede werksfeer binnen een hecht team 

 



Reageren? : 

Je kunt je sollicitatie, voorzien van CV richten aan:  

Schwalbe Nederland B.V., 

t.a.v. S. Treling, 

Postbus 116  

2130 AC Hoofddorp  

Of per e-mail: info@schwalbe.nl. 

mailto:info@schwalbe.nl

