Commercieel Medewerker (32-40 uur)
Wil jij werken bij het meest toonaangevende Energieloket en kenniscentrum voor verduurzaming
van Nederland? HET kenniscentrum van Nederland op gebied van Duurzaamheid? En is jouw
ambitie net als die van ons: samenwerken aan een duurzame toekomst? Bij het Innovatie
Centrum Duurzaam Bouwen/WoonWijzerWinkel, het grootste en meest inspirerende centrum
voor duurzaam bouwen voor zowel de zakelijke als de particuliere markt, zijn wij op zoek naar
een enthousiaste Commercieel medewerker.
Met 3 unieke showrooms in het land tonen honderden producenten hun innovatieve duurzame oplossingen. We
informeren en inspireren daarmee zowel de zakelijke (met het label Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) als de
particuliere markt (met het label WoonWijzerWinkel). Als ontmoetingsplek organiseren we vaak bijeenkomsten en
themadagen. Particulieren kunnen bij ons terecht voor informatie over het verduurzamen van hun woning. Wij helpen
hen dan met advies en de aanvraag van offertes. In verband hiermee zijn veel installateurs (voor zonnepanelen,
warmtepompen, glas, vloerisolatie etc) bij ons aangesloten.
Voor onze vestiging in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Commercieel Medewerker. In deze uitdagende functie werk je
nauw samen met en rapporteer je aan onze Businessmanager en ben je (mede)verantwoordelijk voor het relatiebeheer
van onze zakelijke deelnemers en onderhoudt je de contacten met de installateurs/verwerkers, waarbij je controle houdt
over de offertes die wij namens onze klanten (de particulier woningeigenaren) bij hen opvragen. Je monitort de voortgang
van deze trajecten middels ons geavanceerde CRM systeem en grijpt in waar nodig zodat de projecten perfect worden
uitgevoerd. Verder onderhoudt je contacten met leveranciers m.b.t. inkoopacties, maak je afspraken hieromtrent en
coördineer je dit intern met afdeling Communicatie en de Adviseurs en biedt je commerciële ondersteuning bij nieuw te
openen vestigingen van WoonWijzerWinkel.

Ben jij die collega, met commerciële drive en wil jij werken binnen een dynamische en snelgroeiende organisatie? En
voldoe jij aan onderstaande functie-eisen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op!
Functie-eisen:
- Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding
- Affiniteit met duurzaamheid is een pre
- Je beheerst de Nederlandse taal foutloos in woord en geschift
- Je bent een teamplayer, maar kunt ook goed zelfstandig werken
- Relevante commerciële werkervaring en een hands-on mentaliteit
- Je bent een vlotte spreker met goede communicatieve vaardigheden
Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Onbepaalde tijd
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Wat bieden wij?
- Een gezellig, informeel jong team
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen
- Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng
- Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband.
Help jij ons mee bouwen aan een duurzame toekomst?
Dan is deze dynamische functie binnen een sterk groeiende organisatie met veel ontwikkelingsmogelijkheden
de perfecte uitdaging voor jou!
Neem dan vandaag nog contact met Carlien op via hr@woonwijzerwinkel.nl of bel 010-7470147 / 06-22451820.
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