
Wie komt ons team versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een

Commerciële binnendienst medewerker

De werkzaamheden
• Je ondersteunt het sales team met offerte- en orderbegeleiding voor binnen- en buitenland.
• Je hebt contact met klanten en dealers over de voortgang ordertraject, aanleveren voertuigen, afhandeling kenteken 

aanvragen, RDW-zaken en BPM-aangiftes.
• Je werkt intensief samen met het bedrijfsbureau voor een optimale begeleiding van orders.
• Je draagt zorg voor tijdige en correcte facturatie en betaling.
• Je bent verantwoordelijk voor het ERP database beheer van alle commerciële zaken.

Je hebt…
• een afgeronde Hbo Automotive Business Management of vergelijkbare opleiding.
• enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie (ervaring automotive branche is een pré).
• een commerciële instelling met een proactieve klantbenadering.
• een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en je kunt goed zelfstandig werken.
• goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels in woord en geschrift (Duits is een pré).
• een flexibele en klant- en oplossingsgerichte instelling.
• een rijbewijs B en woont binnen de regio Utrecht.

Wij bieden:
• Leuk team, divers takenpakket
• Internationaal en ambitieuze omgeving
• Een open en vriendelijke bedrijfscultuur
• Carrièrekansen en persoonlijke groei kansen
• Uitstekende vergoeding

Bedrijfsprofiel Tribus
Tribus Group maakt mobiliteit mogelijk voor iedereen. We ontwerpen, innoveren en produceren geschikte mobiliteits-
oplossingen om de wereld veiliger te maken. Tribus is een Nederlands bedrijf, opgericht in 1998 en werkt internationaal in 
19 landen. De organisatie bestaat uit 40 gedreven medewerkers die optimaal presteren door een goede samenwerking en 
open communicatie. De werksfeer is professioneel, maar ongedwongen met ruimte voor humor. Tribus zelf zet hoog in op 
het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Zo hebben wij recent onze 100% elektrische minibus gelanceerd. Wij gaan voor 
duurzaam en willen wereldwijd bijdragen aan de transitie naar Zero Emissie personenvervoer. Deel jij onze visie? Solliciteer! 

Solliciteer via: 
Stuur je sollicitatie naar sandra@tribus.nl of stel je vraag 
aan Sandra van Bemmel  (HR Manager) via 030-6695020.

Onze kernwaarden

      INNOVATIE  DUURZAAMHEID   TOEWIJDING    BETROUWBAARHEID

Proostwetering 71
3543AC  UTRECHT 

The Netherlands
+31 30  669 50 20

info@tribus-group.com
www.tribus-group.com
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