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Customer Service / Commercieel Medewerk(st)er 
Fulltime 

Son 
 
Vind jij het leuk om alles op rolletjes te laten verlopen binnen een groeiende organisatie? 
Hou jij van aanpakken en vind je het leuk om mensen telefonisch te woord te staan? 
Dan is deze functie je op het lijf geschreven! 
 
Door de enorme groei van onze webshop www.logistiekonline.nl zijn wij op zoek naar een Customer Service / 
Commercieel medewerker. Geen dag is hetzelfde en jij bent de spil tussen de klant en de rest van de 
organisatie. Dus wil jij jouw loopbaan een mooie impuls geven dan nodigen wij je van harte uit om eens met 
ons te komen praten.  
 
Over de functie 
Logistiek online groeit ontzettend hard maar ons klantenbestand ook. Onze shop wordt steeds vaker bezocht 
en weinig klanten passeren de digitale kassa met een leeg mandje. Jij voorziet de klant van advies voor de 
juiste ladingdrager. Aan jou de taak om deze orders goed te begeleiden en te zorgen dat de bestelde 
artikelen snel en goed geleverd worden. 
 
Jouw takenpakket is lekker gevarieerd. Je verwerkt binnengekomen webshoporders administratief in ons 
ERP-systeem (Dynamics AX). Je adviseert en informeert onze klanten via telefoon, e-mail en live chat. Je 
beoordeelt klantaanvragen en vertaalt deze naar klinkende offertes. En zo hebben we nog veel meer leuke 
commerciële taken voor je. 
 
De afdeling Sales van Rotom is niet bepaald een eiland. Je zult, behalve met je afdelingsgenoten, veel en 
nauw samenwerken met je collega’s van Inkoop, Finance, Warehouse en Operations. Dat is allesbehalve een 
straf; zo leer je vanuit een breder perspectief naar het reilen en zeilen van een logistieke totaalleverancier 
kijken.  
 
Wie zoeken we? 
Wij vinden dit dé perfecte baan voor iedereen die zijn of haar commerciële carrière een fraai vervolg wil 
geven. Of juist een vliegende start, dat kan ook. Als we onze droom kandidaat moesten beschrijven aan de 
hand van een wensenlijstje, zou dat er ongeveer zo uitzien: 
 

 Je vindt het leuk om klanten telefonisch te woord te staan.  

 Je bent oplossingsgericht. 

 Je kunt goed nauwkeurig werken. 

 Je ziet kansen en bloeit op in een commerciële omgeving waarin je je verder kunt ontwikkelen. 

 Je spreekt en typt een uitstekend woordje Nederlands en Engels. 

 Je vindt het leuk om van A tot Z betrokken te zijn bij orders. 

 Je hebt een relevante opleiding op minimaal mbo 4-niveau afgerond. 

 Je krijgt energie van het werken met collega’s van verschillende afdelingen. 

 Je kunt zelfstandig te werk gaan. 
 
 
 

http://www.logistiekonline.nl/
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Wat je van ons kunt verwachten 
 

 Een tijdelijk contract bij Rotom, met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Je kunt rekenen op een prima salaris, afhankelijk van de kennis en kunde in jouw rugzak. 

 Je ontvangt een mooi pakket arbeidsvoorwaarden, conform cao Houtverwerkende Industrie. 

 Je krijgt een uitdagende en verantwoordelijke fulltime functie met volop doorgroeimogelijkheden. 

 Je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en we luisteren naar je ideeën. 

 Je bent onderdeel van het salesteam Nederland waarin teamwork centraal staat. 
 
Interesse in deze mooie baan?  
Lijkt het je wat om carrière  te maken bij Rotom? Onze HR-medewerker Eline van der Linden kijkt uit naar 
jouw cv. Die mag je sturen naar hrm@rotom.eu. Mocht je nog vragen hebben mag je altijd telefonisch 
contact met ons opnemen via 0499-491012 / 06-15428227. 
 
Dit is Rotom 
Bij Rotom houden we de logistieke sector in beweging. We verkopen en verhuren een breed palet aan 
pallets, containers en andere ladingdragers die het transportleven een stuk aangenamer maken. Rotom is 
actief in tal van sectoren en tien Europese landen. De regiekamer is onze hoofdvestiging in het gemoedelijke 
Son. Ons bedrijf is kerngezond en een grote speler: onze groepsomzet is meer dan € 200 miljoen per jaar. En 
het enthousiasme van onze meer dan 500 medewerkers vertelt ons dat we het goed doen als werkgever. Als 
jij het juiste profiel hebt, nodigen we je van harte uit om dat zelf te komen ontdekken! 
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