
 

Commercieel Medewerker Binnendienst bij Heras Mobile 

Als Commercieel Medewerker Binnendienst houd je je met meerdere taken bezig. 

Uiteraard heb je veel contact met klanten, zowel telefonisch als via mail. Je volgt leads op, 

maakt offertes op en onderhandelt over de prijs en je coördineert intern de order. Heras 

Mobile is een dynamisch bedrijf met korte doorlooptijden. Dat betekent dat er veel intern 

geschakeld moet worden om te zorgen dat de klant op korte termijn zijn order geleverd 

krijgt. Jouw resultaten zijn hierin heel zichtbaar.  

Wie zijn wij? 

Wij zijn Heras Mobile Fencing & Security (Heras Mobile) een toonaangevende internationale 

expert in tijdelijke en semipermanente hekwerk beveiligingsoplossingen en handelend onder 

de naam Heras. Wij zijn onderdeel van de Heras Group, een groep van bedrijven actief in 

buitenbeveiliging, welke sinds 2019 in handen is van Equistone. Ons hoofdkantoor is 

gevestigd in Best (NL). En in Europa hebben we drie productielocaties in Frankrijk, Czech-

Republic en België, en diverse verkoopkantoren binnen Europa. (Nederland, België, 

Frankrijk, Duitsland, UK, Scandinavië) 

Onze cultuur & waarden 

Wij hebben binnen Heras Mobile een open en informele cultuur. In onze platte organisatie 

krijgen medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en verder door te groeien. Daarom 

krijg je in je functie veel vrijheid en verantwoordelijkheid. We verwachten dan ook een hoge 

betrokkenheid en veel eigen initiatief en ondernemerschap. Dit is ook nodig want onze 

business is snel en dynamisch.  

Jouwrol 

Waar hou jij je in deze rol de hele dag mee bezig? 

• Je hebt contact met de klant over de aanvraag die binnenkomt via de mail en 

telefoon; 

• Je stelt offertes op voor zowel bestaande als nieuwe klanten en volgt deze actief 

op; 

• Je onderhandelt met hen over de leveringsvoorwaarden en prijzen; 

• Je coördineert intern over de order en zorgt voor een goede follow-up voor je klant; 

• Je neemt alle vragen, klachten en disputen voor je rekening en zorgt voor een 

goede afhandeling. 

 

 

 

 

 



 

Jouw profiel 

• Je bent communicatief sterk en hebt graag, zowel telefonisch als per mail, contact 

met klanten; 

• Je functioneert op MBO+ werk- en denkniveau; 

• Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden en bent in staat het 

overzicht te behouden; 

• Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed in woord en geschrift; 

• Je vindt het leuk om met zijn allen de klus te klaren en te zorgen dat de klant 

tevreden is; 

• Beheersing van de Franse taal is een pré. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Bij Heras Mobile bieden wij jou een positie binnen een zeer dynamische omgeving waarbij 

elke dag anders is met veel variatie en afwisseling. Je draagt je steentje bij aan een veilige 

omgeving en helpt om onze samenleving te beschermen. Je creëert jouw eigen toekomst bij 

Heras. Tenslotte zijn er volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. 

Daarnaast bieden wij het volgende; 

• Marktconform salaris 

• Bonusregeling 

• Goede pensioenregeling 

• Laptop 

• Jaarlijks 8% vakantiegeld 

• Reiskostenvergoeding 

• Jaarlijks 27 verlofdagen + 13 ADV dagen 

• CAO Metalektro 

 

Iets voor jou? 

Solliciteer dan direct via de website of verstuur je CV naar d.knippenberg@tmpp-group.com 

en wij geven je spoedig een reactie. Indien je graag meer informatie zou willen ontvangen 

over de vacature of de sollicitatieprocedure dan kun je ook rechtstreeks contact opnemen 

met Joep Coenen of David Vandevelde. Bel dan naar 0499-551 551. 

 

 


