
 
Commercieel medewerker 

De Unissant Grafische Groep bestaat uit Van Assema Grafimedia, Nieuwenhuizen Zeefdruk 
& Sign en Van Lierop Grafimedia. Wij zijn op zoek naar een die-hard (m/v) die ons minimaal 
32 uur per week gaat ondersteunen bij het onderhouden van de contacten met onze 
(potentiële) relaties voor onze 3 werkmaatschappijen.  

Je hebt telefonisch, per mail en face to face contact met (potentiële) relaties (lokaal en 
landelijk) en beheert / onderhoudt de database in ons CRM-systeem. Jij bent ook 
verantwoordelijk voor het proces van het beheren van offertes tot aan de acceptatie van 
orders. Tevens maak je verslagen van je interacties met relaties, inclusief historische gegevens 
met als doel de relatie te optimaliseren. 

Jouw verantwoordelijkheden: 

• Bezoeken van (potentiële) relaties; 
• Het onderhouden van een uitstekende relatie face tot face, per telefoon en e-mail; 
• Het uitbreiden van het relatiebestand; 
• Beheren en onderhouden van de database met relatiegegevens; 
• Het beheren van offertes vanaf het moment dat de offerte uitgebracht is totdat de order 

geplaatst is; 
• Tijdige opvolging van (in behandeling) vragen, waarbij je een goed overzicht houdt; 
• Up- en cross-selling van al onze de producten. 

Wat breng je mee? 

• MBO werk-/denkniveau; 
• Enthousiaste klant- en servicegerichte instelling; 
• Zelfstandig werkend, goed georganiseerd en accuraat; 
• Commercieel denkend en communicatief sterk; 
• Kennis van de mogelijkheden van sociale media; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk; 
• Rijbewijs B; 
• Ervaring in de grafische sector is een pré. 

Wat kun je verwachten? 

• Zelfstandige functie met een diversiteit aan relaties; 
• Dynamisch en ambitieuze onderneming; 
• No-nonsense organisatie met gemotiveerde collega’s; 
• Een kans om je commerciële vaardigheden te ontwikkelen; 
• Een marktconform salaris; 
• Bijpassende emolumenten; 
• Mee kunnen groeien met de organisatie; 
• Mogelijkheid tot participatie in onze onderneming. 

Interesse in deze uitdaging? Mail je CV en Motivatie naar: rob@assema.net 
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