
 
 

 

ALUXE maakt onderdeel uit van de REDSUN-groep. 

Voor informatie over ons bedrijf verwijzen wij je graag naar onze website www.aluxe.nl 

 

Ter versterking van ons verkoopteam in Kevelaer (Duitsland)  

zijn wij op zoek naar een  

Verkoper Binnendienst (m/v) 
fulltime aanspreekpunt voor onze klanten 

 

De functie-inhoud 

Wat ga je doen binnen ALUXE? 

Als Verkoper Binnendienst ben je het aanspreekpunt voor onze Nederlandse klanten. Je plant, 

begeleidt en ondersteunt de afwikkeling van het volledige verkooptraject; van acquisitie tot en met 

aftersales. Je informeert klanten op een deskundige, klantvriendelijke en duidelijke manier over 

producten en levertijden. Je beantwoordt alle vragen en biedt de klant een passende oplossing 

wanneer zich een probleem voordoet. Natuurlijk draag je er zorg voor dat klanteninformatie en orders 

foutloos in het geautomatiseerde systeem worden geregistreerd. 

Wat is je plaats in de organisatie? 

Als Verkoper Binnendienst rapporteer je aan je afdelingshoofd. Je werkt nauw samen met de 

verkopers van de buitendienst en staat in nauw contact met de inkoop en productie. Je komt terecht 

in een open, informele werksfeer waarin flexibiliteit en commerciële drive centraal staan. 

De functie-eisen 

Wat verwachten we van je? 

Klantgerichtheid, leergierigheid en gevoel voor cijfers zijn samen met administratieve zorgvuldigheid 

essentieel om in de functie succesvol te kunnen zijn. Je hebt een relevante opleiding op MBO afgerond 

en je bent zelfstandig, proactief en resultaatgericht. Wanneer je enkele jaren werkervaring hebt in een 

soortgelijke functie, solliciteer dan direct! 

Ons aanbod 

Hoe maken wij jou blij? 

Je komt te werken in een dynamisch bedrijf dat sterk groeit. Je kunt rekenen op een uitdagende, 

inhoudelijk gevarieerde functie in een internationale omgeving. Wij bieden je een aantrekkelijk pakket 

aan arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris dat past bij het niveau van de functie. 

Jouw sollicitatie 

Hebben we je interesse gewekt? 

Stuur je sollicitatie met curriculum vitae naar ALUXE GmbH, Postfach 1262, D-47612 Kevelaer, 

Duitsland, t.a.v. Simon Kemmler. Je kunt deze ook e-mailen naar personal@redsun.eu 

http://www.aluxe.nl/

