
Commercieel/administratief
medewerker binnendienst

Hart voor klanten en een administratieve duizendpoot?

Op onze verkoop binnendienst in Uden
hebben wij dé functie voor je.

 
Commercieel/administratief medewerker binnendienst M line (fulltime)

In deze fulltime functie op de commerciële/administratieve binnendienst van M line 
speel je een belangrijke rol in de groei van onze klanttevredenheid. Je lost problemen 
op, zorgt ervoor dat alles van a tot z goed in het systeem staat en overtreft steeds 
weer de verwachtingen van klanten en leveranciers. Omdat jij ervaring hebt in een 
administratieve functie, is deze zelfstandige en commerciële functie jou op het lijf 
geschreven. Samen met je collega’s op de afdeling bereik je de mooiste resultaten. 

Administratie & klantcontact? Laat dat maar aan jou over!

Je takenpakket bestaat onder andere uit order-, inkoop- en voorraadadministratie, 
het verwerken van service- en garantieverzoeken en het ondersteunen van de 
accountmanagers. Dit alles vraagt om nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
overtuigingskracht. Dankzij je mbo(+)-opleiding in commerciële/administratieve richting, 
je gevoel voor SAP en je affiniteit met CRM-systemen, leer je de processen op en buiten 
de afdeling snel kennen. Je onderhoudt contacten met collega’s en leveranciers en 
volgt afspraken tijdig en zorgvuldig op. Dit doe je in perfect Nederlands, en met een 
beetje geluk ook in het Engels en Duits.

Join a winning team

Het A-merk M line staat voor de beste traagschuimmatrassen, hoofdkussens, boxsprings 
en bedbodems. Aanbevolen door fysiotherapeuten en topsporters, een aanwinst 
voor elke slaapkamer en hotelkamer in de Benelux en andere West-Europese landen. 
Behalve dat je een fijn salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden hebt, 
zoals aantrekkelijke personeelskorting en goede opleidingmogelijkheden, kun je je volop 
ontwikkelen en zijn er doorgroeimogelijkheden. Werken voor M Line betekent actief zijn 
bij een succesvolle, groeiende onderneming met kwalitatief hoogwaardige producten. 
Er is ruimte voor initiatieven en ideeën. Je komt te werken in een open, directe 
omgeving in een betrokken en gezellig team. Je zou bijna vergeten dat het werk is!

Enthousiast geworden?

Stuur dan een brief met motivatie en CV naar sollicitatie@mline.nl  
Graag ontvangen we de sollicitatie uiterlijk zondag  8 december.  
Voor meer informatie kijk op www.mline.nl. Wie weet tot snel!


