
 

 

 

 

 

 

 

Medewerker Sales en Marketing (binnendienst)  

 
Functie omschrijving: 
 
Als Medewerker Sales en Marketing  werk je nauw samen met de Salesmanagers. Samen met hen ben 
je verantwoordelijk voor een deskundig en klantgericht verkoopproces. Tevens houdt je je bezig met de 
marketing en promotie. 

Jouw taken: 

• Zorgdragen voor een correcte uitwerking van offertes & prijscalculaties  
• Verwerken van orders en het maken van orderbevestigingen 
• Versturen van project facturen 
• Organiseren van reis- en verblijf van salesmanagers op locatie 
• Onderhouden van contacten met klanten en agenten 
• Overleggen en onderhouden van contact met de salesmanagers over lopende offertes, 

levertijden en orderstatus  
• Organiseren en ondersteunen van beurzen  
• Bewaken en uitdragen van DT Dijkstra huisstijl, ontwikkelen brochures en productfolders 
• Campagnes uitwerken en onderhouden van de DT Dijkstra social media kanalen 
• Onderhouden van de website 
• Het maken en versturen van nieuwsbrieven en het uitvoeren en coördineren van direct mails 

Wij vragen: 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding  
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de gelijkwaardige functies en taken 
• Communicatief vaardig 
• Je zorgt dat de kwaliteit van de relatie met de klant voorop staat 
• Je bent ondernemend, hebt een duidelijke visie op commercie en bent resultaatgericht 
• Je bent een teamspeler die niet alleen zichzelf, maar ook anderen faciliteert en stimuleert om 

succesvol te zijn 
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal en Duitse taal (Franse en Spaanse taal is 

een pré) 

 

 

Vacature 



 

 

 

Wij bieden 

• Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheden en uitdagingen in een internationale 
werkomgeving 

• Veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit 
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Bedrijfsomschrijving 

D.T. Dijkstra is, met al ruim 90 jaar ervaring, een innovatieve partner binnen de voedselverwerkende 
industrie en de agrarische sector. Klanten zijn onder meer grote industriële productiebedrijven en 
akkerbouwbedrijven in binnen- en buitenland. Vanuit het bedrijf in Emmeloord worden was-, sorteer-, 
transport- en bunkerinstallaties ontworpen en vervaardigd, die vervolgens wereldwijd worden ingezet.  

Er werken circa 30 medewerkers bij D.T. Dijkstra. De bedrijfscultuur is te omschrijven als: betrouwbaar, 
professioneel, enthousiast, klantgericht en innovatief. Meer informatie over het bedrijf is te vinden 
op www.dtdijkstra.nl.    

   

 

 

 

 

 

 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Stuur dan je motivatie en C.V. naar info@dtdijkstra.nl t.a.v. Harco Christiaens 

Voor vragen kun je contact opnemen op 06-20006411 

Vacature 

http://www.dtdijkstra.nl/

