
PTMD is een groeiend bedrijf dat constant in beweging is. En met klanten en verkooppunten 
over de hele wereld is geen dag hier hetzelfde! Vanwege uitbreiding van onze afdeling 
Customer Service zijn wij voor onze vestiging in Oud Gastel per direct op zoek naar een 
Medewerker Commerciële Binnendienst. Het betreft in eerste instantie een fulltime 
dienstverband van 7 maanden, maar bij goed functioneren en een wederzijdse klik zetten we 
dit tijdelijke contract graag om naar een vast dienstverband. Jij blij, wij blij!

Onze ideale kandidaat:
- Is een duizendpoot die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken
- Houdt ervan om alles tot in de puntjes te regelen
- Heeft een passie voor zowel B2B als B2C klantenservice
- Heeft een commerciële instelling en ziet (commerciële) mogelijkheden
- Heeft minimaal mbo werk- en denkniveau, is handig met het Microsoft Office pakket 

(met name Word en Excel) en heeft ervaring met ERP systemen
- Beschikt over goede mondelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheden in het 

Nederlands, Engels en Duits (kennis van de Franse taal is een pré) 

Als Medewerker Commerciële Binnendienst:
- Ben jij de ondersteunende factor binnen onze gehele afdeling Customer Service
- Ben je het eerste aanspreekpunt voor onze B2B en (in mindere mate) B2C klanten

Wij bieden:
- Een uitdagende baan in een internationale omgeving bij een dynamisch en groeiend 

bedrijf
- Volop doorgroeimogelijkheden
- Informele werksfeer
- Marktconform salaris
- 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime aanstelling
- Kilometervergoeding
- Mogelijkheid tot collectieve zorgverzekering
- Aantrekkelijke personeelskorting op de gehele PTMD collectie

Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij bijdragen aan het succes van PTMD? Dan komen wij 
graag met je in contact! Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk 1 november a.s. naar Mireille
Bos-Hagenaars (Human Resource) via jobs@ptmd.nl o.v.v. Medewerker Commerciële 
Binnendienst. Je kunt bij haar ook terecht voor eventuele vragen over de procedure of 
vacature. 

Met een grenzeloze liefde voor vernieuwing en vakmanschap reist PTMD sinds 1992 de hele
wereld over om producten met een uniek karakter te creëren. Passie en vakmanschap vormen 

het kloppend hart van onze collectie.

Onze Finance afdeling breidt zich uit en is op zoek naar een nieuwe:

FINANCIËLE COLLEGA
Onze Finance afdeling is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige boekhouding van de gehele
organisatie. Samen met de afdeling bereid je de maand- en jaarafsluitingen voor en zorg je voor de
juiste fi nanciële informatievoorziening richting het management en de directie. Daarnaast verricht
je allerlei operationele werkzaamheden ter ondersteuning van andere afdelingen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die het leuk vindt om in een dynamisch en groeiend 
bedrijf te werken en beschikt over de volgende eigenschappen:

-  Je denkt en werkt op HBO niveau
-  Je hebt werkervaring in een vergelijkbare functie
-  Denkt in en optimaliseert graag processen/procedures
-  Je bent proactief en fl exibel ingesteld
-  Je bent een echte doorzetter die resultaatgericht en stressbestendig is
-  Kennis van Excel is een must (Power BI is een pré)
-  Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pré)

Wij bieden:
-    Een uitdagende job in een ondernemend bedrijf met fl inke groeiambitie 

en een enthousiast en gedreven team.
-   Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van trainingen 

en opleidingen
-   Een mooie personeelskorting op onze producten

Heb je interesse in deze functie en herken jij je in het profi el?
Reageer dan direct! Solliciteren kan eenvoudig via jobs@ptmd.nl.


