Wie zijn wij
Prolyte is wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige
producten voor de evenementen- en entertainmentindustrie. Klanten van over de hele wereld
vertrouwen op Prolyte vanwege onze jarenlange ervaring en onze knowhow. Wij staan voor
kwaliteit, iconische producten en innovatieve oplossingen.
Sinds 2019 maken we deel uit van Area Four Industries Group, ’s werelds grootste fabrikant en
leverancier van aluminium en stalen trussen, stagedex en riggingmateriaal.
Vanwege het weer aantrekken van de entertainment markt wereldwijd zijn wij voor ons
hoofdkantoor in Leek op zoek naar:
Commercieel medewerker binnendienst (fulltime)
Als commercieel medewerker binnendienst ben jij het eerste aanspreekpunt. Jij verstaat de kunst
om de klant direct een positieve ervaring te geven. Affiniteit of ervaring in de wereld van
evenementen en concerten is een pre, maar geen vereiste, mits je snel leert, natuurlijk!
Wat staat je te wachten
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor relaties wat betreft oﬀertes, projecten, orders,
prijzen, productinformatie en reclamaties via telefonisch contact of via e-mail,
• Je verzamelt informatie en controleert bij klanten en de afdeling Technical Sales voor het
opmaken van orders;
• Je beheert, verwerkt en volgt orders op,
• Je verzorgt optimale service en support voor onze klanten,
• Je vergeet de aftersales niet,
• Je promoot onze producten op beurzen,
• Je bent het aanspreekpunt binnen Prolyte voor order-gerelateerde vragen.
Wat vragen wij
• Een afgerond mbo-opleiding niveau 3,
• Je weet van aanpakken en je gaat accuraat en integer te werk,
• Kennis van ERP-systemen,
• Goede communicatieve vaardigheden: van actief luisteren en verbaal communiceren tot
feedback geven en ontvangen,
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
• Technische affiniteit is wel erg handig.
Wat bieden wij
• Een baan bij een Nederlands bedrijf met een internationaal karakter,
• Een veelzijdige, afwisselende en commerciële functie binnen een leuk team,
• Een fulltime functie met de intentie voor een vast dienstverband,
• Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring,
• Een telefoon van de zaak,
• Alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen/cursussen,
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 27 vakantiedagen,
• Professionele en gedreven collega’s,
Herken jij jezelf in deze functie? Laat het ons weten en reageer direct! Stuur je motivatie en CV
voor 28 Mei 2021 naar HR@prolyte.com of reageer direct via onze website.
De sollicitatieprocedure is uiteraard volledig corona-proof.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dayenna Sommers,
medewerker HR: HR@prolyte.com

