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Vacature Medewerk(st)er verkoop binnendienst/administratie (30 
uur per week) 

Locatie: Sappemeer 

Wie zijn wij?  

deBesteEHBOdoos onderhoudt landelijk verbanddozen en AED’s en onze medewerkers hebben 
bijna allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn een sociale onderneming met een open 
cultuur waarbij collegialiteit, plezier, met elkaar samenwerken en ’het goed willen doen’ voorop 
staan. Ons doel is om onze klanten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ontzorgen.   

Om onze groei verder vorm te kunnen geven gaan wij een aantal werkzaamheden van 
verschillende disciplines opnieuw verdelen. Hierdoor ontstaat in Sappemeer een nieuwe, 
afwisselende functie waarvoor wij een enthousiaste nieuwe collega zoeken.  

De functie  

Als medewerk(st)er verkoop binnendienst/administratie ondersteun je je collega’s van verkoop en 
heb je zelf ook direct telefonisch contact met klanten. Je adviseert, maakt offertes, belt deze na, 
handelt bestellingen af en stuurt de logistiek aan. Daarbij zorg je ervoor dat alles nauwkeurig in 
het computersysteem wordt verwerkt.   

Wie zoeken wij?  

Voor deze leuke afwisselende baan zoeken wij iemand die zelfstandig kan werken, flexibel en 
stressbestendig is. Je kunt er tegen dat niet elke dag verloopt zoals je van tevoren bedacht had en 
vindt het leuk om meerdere dingen tegelijk te doen. Je hebt graag veel contact, met zowel klanten 
als collega’s, en je hebt een klantgerichte/commerciële instelling. Tevens:  

● Heb je HBO werk- en denkniveau  
● Ben je bereid om EHBO- en reanimatietrainingen te volgen 
● Heb je affiniteit met computers/ICT, kennis van Salesforce is een pré 
● Kun je een VOG overleggen 

 

Wat bieden wij  

Een uitdagende en zelfstandige functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een 
prettige informele werksfeer. Wij bieden ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te ontplooien.  

Kortom: ben je gemotiveerd en lijkt het je een uitdaging om invulling te geven aan deze nieuwe 
functie en wil je deel uitmaken van een prettige open organisatie die mensen inzet op hun kracht 
en kijkt naar wat iemand wèl kan, dan willen wij graag met jou in gesprek. 
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Wij nodigen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, doelgroepenregister, WIA, WWB of 
oudere werknemer) van harte uit om te solliciteren. 

 

Enthousiast geworden? Grijp je kans en solliciteer! Stuur je mail met CV en motivatie naar 
bob@debesteehbodoos.nl. Contactpersoon: Bob Kolsteeg  (06-37010664)  

 

 


