
 

WIJ ZOEKEN EEN SALES OFFICER/ MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST 

WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn RR Mechatronics. Wij zijn ruim 90 enthousiaste mensen die zich dagelijks inzetten voor de ontwikkeling en 
productie van medische precisie-instrumenten die worden ingezet in klinische laboratoria en ziekenhuizen. De 
instrumenten worden gebruikt voor medische analyses en de meetgegevens zijn vaak van levensbelang. Daarom zijn 
wij: Masters of Measurement. Op het gebied van geautomatiseerde bloedbezinkingmeting (ESR) zijn wij 
wereldmarktleider. Ons bedrijf bevindt zich in Zwaag, Noord-Holland en in Warwick, USA. Wil je meer weten over 
ons bedrijf? Bezoek onze website: www.rrmechatronics.com 

WAT ZIJN JE WERKZAAMHEDEN? 
Samen met een collega verzorg je het hele proces van orderafhandeling voor onze instrumenten, spare parts en 
reagentia. Je zorgt dat de orders correct in ons ERP systeem (ISAH) worden verwerkt en bent verantwoordelijk voor 
de administratie voor verscheping en facturatie. Ook stel je (standaard) offertes en verkoopcontracten op en beheer 
en verzend je de prijslijsten aan onze klanten. 

In deze rol heb je regelmatig contact met onze distributeurs over leveringen, orderwijzigingen en ook het 
debiteurenbeheer hoort tot je functie. Je signaleert eventuele commerciele kansen bij de klant en zorgt dat 
technische vragen deze op de juiste plek binnen onze organisatie terecht komen. Je zult werken binnen het Sales 
team, bestaande uit 5 personen en je ondersteunt onze Business Development Managers in het commerciele 
proces, bijvoorbeeld in de voorbereiding van vaktechnische beurzen waaraan zij deelnemen. 

BEN JIJ DIT? 

Je bent klantgericht, je werkt nauwkeurig en slagvaardig en hebt goed communicatieve vaardigheden in woord en 
geschrift en je bent een echte  teamspeler. Planmatig en gestructureerd werken zijn belangrijke werkaspecten voor 
deze functie. Door je eerder opgedane commerciele  kennis en ervaring ben je in staat een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van onze communicatie naar de gebruikers van onze instrumenten.  
Bij voorkeur heb je relevante werkervaring binnen een technische omgeving en ervaring in binnen de medische 
industrie is een pre. 

PASSEN JOUW KENNISNIVEAU EN VAARDIGHEDEN BIJ WAT WIJ VERWACHTEN? 
• MBO+/HBO werk- en denkniveau  
• Administratief en/of commercieel onderlegd 
• Ervaring in een technische omgeving is een pré 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in zowel woord als geschrift 

WAT WIJ JE BIEDEN? 

Een uitdagende baan in een organisatie die aan het groeien is. Wij bieden een marktconform salaris met daarnaast 

goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

INTERESSE? 

Stuur je CV met motivatie naar brent.kooreman@rrmechatronics.com , Manager HR. 

https://www.rrmechatronics.com/
mailto:brent.kooreman@rrmechatronics.com
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