
VACATURE: Commercieel medewerker binnendienst (m/v) 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven commercieel medewerker binnendienst. 

Bij VDP events houd jij je bezig met de evenementen van (inter)nationale klanten en probeert de 

klant te ontlasten met de producten en diensten die wij als bedrijf leveren.  

Naast het contact met de klant, fungeer je ook als aanspreekpunt voor de uitvoerende collega’s op 

de werkvloer. De evenementen worden door jou begeleid vanaf het eerste contact tot en met de 

oplevering. Na afloop van het evenement denk je na over verbeterpunten voor in de toekomst.  

Naast het commerciële gedeelte maak je ook de planning van aankomende events. Je zorgt ervoor 

dat je collega’s van de buitendienst op tijd weten waar ze naar toe moeten en welke materialen zij bij 

zich moeten hebben. 

Door verloop van tijd krijg jij steeds meer kennis over de producten binnen onze branche waardoor 

je een echte specialist wordt binnen de sport- en evenementenbranche. 

 

Je voornaamste taken zijn: 

• Contactpersoon voor onze relaties 

• Opbouwen van klantrelaties 

• Geven van het juiste (vaktechnische) advies aan klanten 

• Opstellen van calculaties, opmaken van offertes en binnenhalen van de orders. 

• Projecten begeleiden 

 

Wij vragen: 

• HBO werk & denkniveau 

• Sterk commercieel inzicht 

• Je bent creatief, zorgvuldig, flexibel en denkt in oplossingen 

• Je toont initiatief en kan goed met deadlines en werkdruk omgaan 

• Je werkt nauwkeurig, beoordeelt kritisch en controleert 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken 

• Je bent stressbestendig 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is een pré 

• Basiskennis van de Engelse, Duitse en/of Franse taal 

• Communicatief vaardig in woord en geschrift 

• In bezit van rijbewijs B 



• Geen 9-5 mentaliteit 

 

Pré: 

• Ervaring in gelijksoortige functie 

• Ervaring met Vectorworks 

 

Voor bovenstaande functies bieden wij: 

• Een contract van 40 uur. 

• Een uitdagende gevarieerde functie 

• Marktconform salaris  

• Ruimte voor zelfstandig werken 

• Toegang tot grote (inter)nationale evenementen 

 

Meer weten?  

Voor meer informatie over de functie en ons bedrijf kun je contact opnemen met Thijs van der 

Putten, Sales Manager, via 0348-688003 

 

Al overtuigd? 

Ben jij de commerciële topper die ons team komt versterken? Stuur dan je motivatie en CV per mail 

naar Erna Stevens, HR support, erna@vdpevents.nl 

 


