
 MBO/HBO – 36-40 uur 

 Commercieel binnendienst 

 Wie zijn wij? 
Wij zijn MASTERTENT en Europees marktleider van kwalitatief hoogwaardige, professionele vouwtenten. En daar 
zijn wij zelf best een beetje trots op! Onze easy up vouwtenten worden gebruikt in verschillende branches. Ze 
zijn supersnel op te zetten, volledig te bedrukken en aan te passen naar de wensen van de klant. Wij bedienen 
voornamelijk B2B-klanten. 

We zijn gevestigd in Zwolle. En ons team bestaat uit drie Mastertent experts. We adviseren en verkopen onze 
producten binnen de hele Benelux. Met leeftijden variërend tussen de 36 en 41 jaar is ons team jong en ener-
giek. Je kunt ons het beste omschrijven als informeel, collegiaal en dienstverlenend. We beschikken verder over 
een No-Nonsence mentaliteit en doen wat we beloven.

Moederbedrijf in Italië
Wij vallen direct onder ons moederbedrijf in Süd-Tirol (Italië), dat al meer dan 70 jaar bestaat. In Süd-Tirol 
worden veel van onze producten vervaardigd. Hier vind je ook onze grafische afdeling en er wordt een deel van 
de back-office verzorgd. 

 Waarom zijn wij op zoek? 
Een collega heeft een unieke kans gekregen en die gunnen wij hem van harte! Daarom gaat hij ons verlaten en 
zoeken wij een vervanger die zich samen met ons gaat inzetten om onze groei ambities in zowel Nederland als 
België voort te zetten. Ons ideaalplaatje is een persoon die 36-40 uur per week voor ons aan de slag gaat.

 Over de functie 
Jij bent het aanspreekpunt voor de klant binnen het gehele verkoopproces van A tot Z. Aanvragen komen 
voornamelijk via de website binnen. Je belt deze aanvragen na en probeert voor iedere potentiële klant een 
passende oplossing te vinden. En een tent samen te stellen die perfect matcht bij de wensen én het budget 
van de klant. Een werkdag kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

 � Het telefonisch te woord staan van klanten;

 � Samenwerken met de grafische afdeling in Italië (voor bijvoorbeeld de aanvraag van 3D-designs);

 � Opstellen van offertes;

 � Verzorgen van demonstraties in onze showroom;

 � Nabellen van offertes die je vervolgens weet om te zetten tot een opdracht;

 � Zorgen voor een tijdige levering.

Pre: af en toe kan het voorkomen dat er eenvoudige reparaties worden uitgevoerd aan de vouwtenten van onze 
klanten. Ook dit kan onderdeel uitmaken van je takenpakket.  

 Wie ben jij? 
Een enthousiast en energiek persoon met minimaal een afgeronde mbo-opleiding. Je vindt het leuk om zelf 
aanvragen op te pakken en de potentiële klant goed te adviseren. Je bent organisatorisch goed. Ook bij jou is 
doen wat je belooft. Je hebt een HBO of MBO+ werk- en denkniveau en het liefst werkervaring in een commer-
ciële binnendienst rol. Je bent een teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken. Je hebt een gunfactor 
bij onze klanten en je wilt een echte ambassadeur worden van ons merk. Je hebt goede kennis van de Engelse 
en/of Duitse taal. Je bent geen jobhopper. 

 Interesse? Meer informatie?  
Stuur je motivatie en cv naar chris.hulsmann@mastertent.com of bel gerust met Chris Hülsmann op  
038 - 468 4 468 of 06 – 421 48 074 wanneer je meer wilt weten over de functie of onze ambities.  
Kijk op www.mastertent.com en natuurlijk vind je ons ook op Facebook en Instagram.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


