
Commercieel medewerker 
 

Ben jij commercieel ingesteld en voel je je thuis in een jong en groeiend bedrijf? Lees dan 

vooral verder. Greengiving is specialist is op het gebied van duurzame relatiegeschenken. 

Maar we missen nog iets. Iemand, beter gezegd. We missen jou, die commercieel 

medewerker die zich voor 32-40 uur per week onmisbaar maakt bij het verkoopproces. Als 

commercieel medewerker kruip je achter de pc om inkomende orders af te handelen en 

drukproeven te maken. Je houdt hierbij klanten op de hoogte van het proces en doet er 

alles aan om hen tevreden te maken. Gelukkig werk jij nauwkeurig waardoor het 

orderverwerkingsproces soepel verloopt. Hierdoor maak jij jezelf binnen no time onmisbaar 

binnen Greengiving! 

 

Dit ben jij: 

• Zelfstandig en klantgericht 

• Je hebt minimaal MBO 4-niveau 

• Woonachtig in het midden van het land om vanuit ons kantoor in Barneveld te 

werken 

• Je kunt goed plannen en bent stressbestendig 

• Je werkt nauwkeurig en punctueel 

• Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift 

• Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pre 

• Kennis van Adobe Photoshop en Illustrator is een pre 

 

Dit zijn wij: 

Je komt te werken bij een vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame 

relatiegeschenken. Producten als Doppers, groeipapier en katoenen tassen brengen we 

online aan de man en vrouw. Een goede orderverwerking is hierin essentieel! Dit doen we 

vanuit ons gloednieuwe, energieneutrale kantoor in Barneveld, waar we waarde hechten 

aan een goede werksfeer waarin iedereen zich thuis voelt. Greengiving is dan ook een 

groeiend en jong bedrijf waar ruimte is voor initiatief. Schoolverlaters nodigen we dus zeker 

uit om te solliciteren, want kansen om jezelf te ontwikkelen zijn er genoeg! 

 

En, begint er al iets te kriebelen? Of zit er nog een vraag dwars? Mail naar 

florus@greengiving.nl of bel 06 – 43118400 om je vraag te stellen of direct te solliciteren. 

Wie weet zien we jou dan straks terug in ons team! 
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