
	

	

	

VACATURE	
Ter uitbreiding van ons hechte en betrokken team, zijn wij op zoek naar een: 
 
(Commercieel) Medewerker binnendienst | m/v 
(40 uur per week), standplaats Leeuwarden 
 
Met gevoel voor relaties en omzet 
 
De functie van medewerker binnendienst is een functie voor een commerciële duizendpoot die 
goed weet om te gaan met gestelde doelen en verantwoordelijkheid weet te nemen voor een 
goed contact met (potentiële) klanten.  
 
Functieomschrijving 

• Actief acquisitie plegen zowel telefonisch als via de mail en Social Media 
• Pro-actieve houding met betrekking tot het adviseren van (potentiële) klanten 
• Uitwerken van gemaakte (prijs)afspraken in duidelijke offertes 
• Onderhouden van klantrelaties 
• Ondersteuning voor de Commercieel Technisch Adviseur en Verhuurmedewerker 

Binnendienst 
 
Wat wij vragen 

• Afgeronde MBO-opleiding in een commerciële richting 
• Koude acquisitie doe je met plezier 
• Communicatief vaardig in woord en geschrift 
• Goede beheersing van zowel Word als Excel 
• Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de verhuurbranche 
• Ervaring met Synergy en Insphire is een pré 
• Beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré 

 
Bedrijfsprofiel 
De Gjaltema Groep is gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieelverhuur. Met 
een sterk dienstenpakket, waaronder montage, kwaliteitszorg en opleidingen, is Gjaltema full 
service leverancier in onder meer de bouw, de industrie en bij evenementen. De Gjaltema Groep 
omvat meerdere bedrijven en vestigingen in Nederland en Duitsland en is werkzaam op de 
Noord-Europese markt. Opdrachtgevers kiezen al 40 jaar voor kennis, ervaring en maatwerk.  	
 
Wat bieden wij jou 
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende 
en dynamische organisatie. De werkdagen en –tijden zijn van maandag t.m. vrijdag van 08.00 tot 
17:00 uur. Prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Contact 
Interesse in deze veelzijdige functie? Dan ontvangen we graag je CV met motivatie via  
wverlaan@gjaltema.eu, ter attentie van de heer W. Verlaan, P&O. Voor aanvullende vragen kun 
je contact opnemen met de directeur van de vestiging Leeuwarden, de heer M. Gjaltema, 
mario@gjaltema.eu of  
bel 058- 820 02 10. 


