
                            

 Verkoopbinnendienst / Marketeer – 38 uur 

 

Reklame2000.nl 

Wie helpt ons de volgende stap te maken, Reklame2000.nl is op zoek naar een verkoopbinnendienst 

/ marketeer medewerker die het verschil kan maken. Reklame2000.nl is een speciaal drukkerij met 

name gespecialiseerd in het drukken/printen op kunststoffen voor binnen- en buitentoepassingen. 

Ben jij de marketeer met een commerciële inslag dan zoeken we jou. 

Wij zijn specialist in zelfklevende producten (stickers, etiketten, labels, etc.) en gaan daarin verder 

dan de gebaande paden. Daarnaast produceren we allerlei reclame uitingen voor buiten 

toepassingen 

Functie omschrijving 

Om de groei van ons bedrijf te continueren en verder te ontwikkelen zijn wij op zoek naar een  full 

time medewerker verkoopbinnendienst/marketeer.  

Takenpakket: 

• Onderhouden van klantencontacten (telefonisch, per mail of persoonlijk) 

• Signalering van mogelijkheden om groei te bewerkstelligen 

• Een proactieve benadering van bestaande en nieuwe klanten 

• Websites onderhouden en verder ontwikkelen 

• Presentatie op internet onderhouden, uitbouwen (sociale media, google ads, analatycs, etc.) 

• Orders/offertes verwerken 

 

Functie-eisen 

• HBO werk/denk niveau 

• Ervaring in een commerciële werkomgeving of in soortgelijke rol 

• Beschikt over een professionele commerciële en gedreven instelling  

• Je bent ondernemend, denkt in oplossingen en zet de klant voorop 

• Digitaal goed onderlegd en in staat om met gangbare zakelijke software pakketten te werken 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in het Nederlands als ook in het 

Engels en Duits. 

 

Wat wij bieden 



• In aanvang een contract voor bepaalde tijd waarbij het streven is dit om te zetten naar een 

contract voor onbepaalde tijd. 

• Een marktconform salaris 

• Ruime ontwikkelingsmogelijkheden waarbij verantwoordelijkheden steeds meer zullen 

toenemen 

• Uitdagend werk binnen een leuk team 

• Voor eigen ideeën en initiatieven krijg je alle ruimte, we zijn een kleine informele organisatie 

waar geen hiërarchie bestaat. En iedereen er vol voor gaat.  

  

Geïnteresseerd? 

Mail dan jouw motivatiebrief en CV naar: peterklaas@reklame2000.nl. 
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