InMarkt zoekt Commerciële Support Specialist

Ben jij een commercieel talent en sta je te popelen om met collega’s het verschil te maken door
de perfecte ontzorging van onze loyaliteitscampagnes?
Als jij een echte aanpakker en teamspeler bent, ervan houdt om eerste interne aanspreekpunt te
zijn, uitdagingen echt op te lossen en te zorgen dat we klantverwachtingen overtreffen, reageer
dan snel!

Over InMarkt
Binnen InMarkt maken wij ons sterk voor lokaal onderscheidende retail marketing.
Wij ontwikkelen continu vernieuwende activiteiten, die het onze klanten mogelijk maken zich
lokaal te onderscheiden: van unieke loyaliteitscampagnes voor op de supermarktvloer, tot de
ontwikkeling van lokale marketingactiviteiten voor hoofdkantoren en A-merken.
Daarbij binden wij exclusieve merken aan onze organisatie en werken samen met lokale en
landelijke partners in diverse sectoren, zoals de vrijetijdssector.
Onze visie is om klanten te ontzorgen: alles wordt van A tot Z door InMarkters geregeld. De
kernwaarden waarin wij ons allen herkennen zijn dat wij graag ‘OVERtreffen’, ‘PROactief’ zijn, we
houden van ‘humor’, vinden ‘thuisvaderschap’ erg belangrijk en zijn ‘flexibel aanpassend’.

Over de functie
Een baan binnen InMarkt is niet zomaar een baan: na een korte inwerkperiode waar je
kennismaakt met alle teams en meereist naar klanten ga je volop aan de slag.
Je bent eerste interne aanspreekpunt voor klanten en collega’s en beantwoord vragen met een
glimlach, lost uitdagingen snel en toekomstbestendig op en gaat tot het uiterste voor een
tevreden klant, collega of leverancier. Je staat altijd telefonisch voor klanten, leveranciers of
collega’s klaar, verwerkt orders, plant transporten in en regelt retouren, neemt deel aan
projectoverleg en denkt volop mee over verbeteringen. Daarnaast ondersteun je onze Lokale
Marketing Specialisten met interne begeleiding van de activiteiten, maar ook zelf verkoop aan
onze klanten behoort tot de functie.
Wat wij van je vragen?
• Een afgeronde HBO-opleiding en/of vergelijkbaar werk- en denkniveau;
• Je bent commercieel onderlegd en hebt graag (telefonisch) contact met klanten;
• Je werkt nauwkeurig en ziet het belang van een juiste afhandeling van iedere vraag, hoe
klein of groot ook;
• Je bent bereid uitdagingen toekomstbestendig op te lossen;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Wat wij bieden
• Een arbeidsmarktconform salaris, goede pensioenregeling, 25 vakantiedagen en een
spaarprogramma voor 3 extra vrije dagen;
• Er is ruimte voor jouw ontwikkeling, je krijgt bijvoorbeeld toegang tot onlinetrainingen en
we organiseren regelmatig klankborden en sparsessies;
• Een team met leuke hardwerkende collega’s.
Reageren?
Graag zelfs, we worden blij van reacties! Naast jouw CV vinden we een motivatie 'die ons verrast’
belangrijk. We zien je reactie graag tegemoet via leukenieuwebaan@inmarkt.com. Voor vragen
neem je contact met ons op via 013- 543 24 62.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

