COMMERCIËLE BINNENDIENST MEDEWERK(ST)ER 16 uur
Malsen, de adviseur buitenruimte, we houden ons bezig met projecten in de buitenruimte alsmede het
assetmanagement op groen en civiel gebied het opstellen van beheer- en beleidsplannen en
projectmanagement.
Malsen Sport en Civiel is gevestigd in Geldermalsen.
Opdrachtgevers van Malsen zijn gemeenten, waterschappen, zorg- en onderwijs instellingen,
projectontwikkelaars, Retail bedrijven en aannemers.
Voor de kandidaat commerciële binnendienst medewerk(st)er is er de uitdaging om vanuit een hechte
zelfsturende organisatie met een goed werkaanbod de afdeling “Sport en Civiel ” invulling en eventueel ook
richting te gaan geven.
Het specialisme “Sport en Civiel” wordt tot op heden gevormd uit onderzoekstrajecten en advisering inzake
buitensportaccommodaties en ontwikkel locaties. Het betreft ontwerp, aanleg en beheer.
Malsen werkt momenteel met 8 medewerkers aan sport en civiele projecten,
Op onze website www.malsen.nl zijn onze werkwijze, relaties en producten nader te bekijken.
WAT HOUDT HET WERK IN?
Profielschets:
Als Commerciële binnendienst medewerk(st)er heb je zowel commerciële (netwerken) als vakinhoudelijk
verantwoordelijkheden en volop de ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Hierbij ligt het
accent van jouw activiteiten op het realiseren van commerciële targets door het genereren van leads en het
onderhouden, beheren en verwerven van nieuwe opdrachten bij klanten.
In teamverband ben je hiernaast verantwoordelijk voor het actief verwerven van marktaandeel voor Malsen Sport
en Civiel. Je ontwikkelt samen met je teamleden een visie op het ontginnen van nieuwe klantrelaties, zorgt voor
veel commerciële activiteit met uitbreiding van je klantenportefeuille als resultaat.
Je volgt de bewegingen en ontwikkelingen in de markt en ziet waar commerciële kansen liggen en weet deze in
concrete (sales) acties om te zetten.
Functiecriteria
Je voldoet aan de onderstaande criteria:
• commerciële achtergrond met MBO+/HBO werk- en denkniveau;
• Target driven, zowel persoonlijk als voor het team;
• minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
• goed in plannen en organiseren en uitermate servicegericht;
• goede kennis van Word, Excell, Powerpoint, Reflex, Inone;
• enthousiast en pro-actief;
• creatief denkvermogen en probleemoplossend;
• communicatief vaardig in woord en geschrift;
• 16 uur beschikbaar per week.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een dienstverband op maat.
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