
 

 
 

VKS Schiedam B.V. 
Admiraal de Ruyterstraat 18d 
3115 HB Schiedam 
 
Telefoon 0031 (0)10 70 70 779 
  0032 (0)38 08 28 56 
 
E-mail  info@vksschiedam.nl   
Website www.vksschiedam.nl 
   
Medewerker verkoop binnendienst (M/V) – 32-38 uur per week 
 
Als medewerker verkoop binnendienst ben je een belangrijk onderdeel van het sales team. Je 
bent voornamelijk bezig met het maken van afspraken voor de buitendienst en zorgt er voor dat 
alle aanvragen worden uitgewerkt tot een mooie aanbieding. Je denkt mee over de best 
passende oplossing voor een klant en zorgt er voor dat de juiste producten en diensten worden 
opgenomen in de aanbieding. 
 
De offertes die je uitbrengt zijn voor verschillende klanten in verschillende branches, waardoor 
je steeds uitgedaagd wordt om de juiste oplossing aan te bieden. Je werkt vanuit ons kantoor in 
Schiedam en ondersteunt vanuit hier het verkoopproces. Je staat in nauw contact met alle 
betrokken collega’s bij het verkoopproces en krijgt de ruimte om eigen ideeën uit te werken. 
 
VKS Schiedam bestaat sinds 2001 en is uitgegroeid tot een bekende speler in de parkeerindustrie.  
Onze opdrachtgevers hebben apparatuur in parkeergarages of op straat, maar wij bedienen ook  
recreatieparken, industriële locaties en supermarkten. Omdat wij als bedrijf willen blijven 
groeien, zijn wij op zoek naar flexibele, enthousiaste en technisch ingestelde mensen om ons 
team te versterken. 
 
Wat verwachten wij van jou: 

- Je bent in het bezit van een afgeronde HBO opleiding in een commerciële of technische 
richting 

- Je hebt interesse in techniek 
- Je beschikt over commercieel inzicht 
- Beheersing van de Nederlandse taal 

 
Wat bieden wij: 

- Een enthousiast team van collega’s dat in de hele BENELUX actief is 
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden 
- Veel vrijheid en zelfstandigheid 

 
Reageren kan door een jou CV en motivatiebrief te sturen naar solliciteren@vksschiedam.nl. Wij 
zullen dan contact met je opnemen. Mocht je vragen hebben over deze of een andere vacature, 
neem dan contact op met Youri Volkman via 010 – 707 07 79. 
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