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 Commercieel medewerker 
binnendienst 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Wie zoeken wij? Wat bieden wij? 
MBO+ werk- en denkniveau Uniek bedrijf met klanten wereldwijd  
Werk ervaring in de metaal niet vereist,  
wel een pré 

38-urige werkweek en vrijdag middag vrij, 
salaris boven cao-standard 

Leergiering en gemotiveerd om te werken, 
met een positieve houding 

Werken in een klein team waar je snel veel 
verantwoordelijkheden kunt krijgen 

Uitstekende beheersing van MS office Interne training en opleiding waar nodig 
Talen: Nederlands & Engels, Duits is een pre  

 
 
Ben je enthousiast geworden, mail dan snel je CV zodat we je kunnen uitnodigen voor een 
eerste kennismaking.  
 
 
E-mail: info@smt-holland.com t.a.v. Joeri Hofstede 
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