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Per direct is Incatro op zoek naar

Medewerker commerciële binnendienst

Wat houdt de functie in?

Als (assistent) medewerker commerciële binnendienst ben je het 1e aanspreekpunt voor al onze 
contacten en relaties op ons hoofdkantoor in Roermond. Je houdt je bezig met het gehele 
verkoopproces vanaf het moment van  aanvraag tot en met de uitvoer van projecten. Hierin werk 
je nauw samen met je collega’s van sales en productie/montage.

Wat doe je concreet?

• Je onderhoudt contacten met al onze relaties;
• Je adviseert (potentiële) klanten bij hun akoestische problemen;
• Je ondersteunt de accountmanager buitendienst bij zijn werkzaamheden;
• Je stelt offertes op en volgt deze ook op;
• Je begeleidt het gehele orderproces, van opdracht tot uitvoer;
• Je probeert hierbij je klant altijd optimaal van dienst te zijn;
• Je hebt hierbij veelvuldig contact met klanten en collega’s.

Wie zijn wij?

Al 30 jaar adviseert Incatro Room Acoustics zakelijke klanten, (interieur)architecten, kantoor- en 
projectinrichters en ook privé klanten bij hun akoestische problemen. Dit doen wij vanuit ons 
hoofdkantoor in Roermond en onze showrooms in Breda en Amsterdam voor klanten in de 
Benelux en Duitsland.

Ons doel is voor elke klant een omgeving te creëren waar men zonder last van hinderlijke 
geluidreflecties en galm kan opgaan in zijn omgeving en het doel waarom men daar is. Naar volle 
tevredenheid en met garantie.

Wij zijn ervan overtuigd; Comfort heeft een klank!

Wat hebben we te bieden?

• Leuk en afwisselend werk bij een diversiteit aan klanten;
• Een enthousiast en collegiaal team;
• Een passende salariëring en arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen;
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Wat vragen we van jou?

• Fulltime beschikbaar;
• VMBO/ MBO commercieel-administratieve opleiding;
• Minimaal 1-2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• Ervaring met projectmanagement;
• Ervaring met gangbare Office software;
• Ervaring met MAC en Adobe programma’s is een pre;
• Ervaring met crm systeem is een pre;
• Goede communicatieve eigenschappen;
• Beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Flexibele instelling;
• Servicegericht naar je interne en externe klant;
• Stressbestendig;
• Probleemoplossend vermogen;
• Creatief denkvermogen;
• Zelfstandig werken;
• Commercieel;
• Projectmatig denken;
• Accuraat;
• Goed met cijfers;
• Collegiaal.

Laat van je horen!

Pas jij in dit plaatje? Dan horen we graag van jou.

Stuur je Cv en korte motivatie naar hans@incatro.com
Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Hans Schroots, algemeen directeur via 0475-336969 
of 06-29040781

Incatro Room Acoustics BV
t.a.v. de heer Hans Schroots
Mussenberg 7
6049 GZ Herten-Roermond


