
 

 
WE’RE HIRING: MEDEWERKER INSIDE SALES  
 
Heb jij affiniteit met (elektro)techniek en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging als ‘spin in het web’ ter 
ondersteuning van ons salesteam? En wil je graag werken in een ambitieuze MKB-organisatie, waar het er wellicht 
wat anders aan toe gaat dan wat je gewend bent? Lees dan even verder, misschien hebben we iets voor je… 
 
Je hebt vast wel eens van een computerserver gehoord, of van werken in de cloud!? Dan weet je waarschijnlijk ook 
dat computerservers het mogelijk maken dat jouw e-mail verstuurd wordt, dat jouw Netflix-serie start wanneer jij 
daar om vraagt en dat jouw FaceTime gesprek bij de juiste ontvanger binnenkomt. Deze servers staan vaak met 
duizenden tegelijk veilig in datacenters opgeborgen en mogen nooit blootgesteld worden aan stroomuitval. 
Daarnaast kan het belangrijk zijn om te weten wat het stroomverbruik is en dat de aangesloten apparatuur op 
afstand aan en uit te schakelen zijn. En wij? Wij maken hier passende producten voor! 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Schleifenbauer, gevestigd in Den Bosch. We zijn producent en leverancier van op maat gemaakte 
energiemeters en stroomdistributie-units, voor datacenters (computerservers) en andere toepassingen.  
Die stroomdistributie units noemen we in de markt PDU's. Dat klinkt best ingewikkeld, maar op verjaardagen 
vertellen we hierover dat het gaat om een hoogwaardige en beveiligde stekkerdoos, die op afstand bestuurbaar 
en/of uit te lezen is.  We werken internationaal, onze klanten zijn gevestigd door heel Europa en daarbuiten. Met een 
klein team werken we dagelijks aan innovatieve oplossingen en gaan we samen voor 100% klanttevredenheid. 
Werken bij ons bedrijf kenmerkt zich door een informele werksfeer en platte organisatiestructuur. Daarnaast houden 
we van humor, met op zijn tijd een goede grap. Maar wees gerust, tijdens de dagelijkse lunch (je hoeft geen brood 
mee te nemen, daar zorgen wij voor) zit iedereen ontspannen naast elkaar! 
 
We zijn gelukkig ook heel veel NIET... 
We zijn geen grote organisatie met complexe bedrijfsvoering. We zijn niet bezig met abstracte projecten die een 
verre horizon kennen qua deadlines. We hebben geen enorme managementstructuur en we zijn niet te formeel in de 
omgang. Was je hier stiekem wel naar op zoek? Dan moeten we je helaas teleurstellen…  Maar vind je dit prima, lees 
dan zeker verder! 

Om te beginnen…. Herken je jezelf hierin? 
ü Je bent commercieel ingesteld, maar met kennis en affiniteit van techniek. 
ü Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit en weet goed overzicht te houden in drukke tijden.  
ü Jouw communicatievaardigheden zijn dik in orde, zowel richting klanten, partners en collega’s. 
ü Je werkt liever bij een ambitieuze MKB-organisatie dan bij een grote corporate. 

 
Wat ga je (na een interne opleiding) doen in je nieuwe functie?  

ü Je bent verantwoordelijk voor het technisch-inhoudelijk beoordelen van offerteaanvragen en het opstellen 
en uitwerken van offertes en orders voor klanten (o.a. het configureren van producten met behulp van onze 
configuratietool). 

ü Je ondersteunt en adviseert de collega’s van het salesteam (buitendienst). 
ü Je zorgt voor de administratieve verwerking van klantcontact, offertes en orders in ons CRM-systeem. 
ü Je onderhoud contacten met klanten in binnen- en buitenland, en adviseert over maatwerkoplossingen. 

 
Ons wensenlijstje?  
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebben we natuurlijk wel een paar wensen: 

ü Je hebt minimaal MBO+ werk- en denkniveau. 
ü Enkele jaren ervaring in een technisch-commerciële functie is een pré, bij voorkeur in een productiebedrijf. 
ü Je hebt ervaring met offertetrajecten en je hebt kennis en ervaring met CRM-software. 
ü Je spreekt Nederlands en Engels. Kennis van de Duitse en Franse taal is een pré.  

 
 
  



 

 
 
Wat mag je van ons verwachten? 

ü Een dienstverband dat zowel fulltime (40 uur) als parttime (minimaal 24 uur) bespreekbaar is. 
ü Een passend salaris, afhankelijk van relevante kennis en ervaring. 
ü Een prettige en informele werksfeer én een dagelijkse lunch. 
ü Veel verantwoordelijkheid en vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden. 
ü Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en het volgen van opleidingen. 
ü Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling, Apple MacBook en iPhone). 

 
Spreekt het voorgaande je aan en wil je graag eens kennismaken?  
Neem dan gerust contact met ons op via mail: werken@schleifenbauer.eu of telefonisch: 073 - 52 302 56 


