
Commercieel medewerker Sales Support (32 – 40 uur) 

Wil jij als commercieel medewerker Sales Support naast je operationele kantoorwerkzaamheden ook graag de  

accountmanager ondersteunen tijdens klantbezoeken?  

Als commercieel medewerker Sales Support ben jij spin in het web bij de afdeling Sales van Energy Focus. Je 

ondersteunt accountmanagers in hun dagelijkse werkzaamheden. Dit betekent dat je zorgdraagt voor correcte 

verwerking van informatie van klanten ten behoeve van de diensten van Energy Focus. Je bent pas tevreden als 

je werk tot in de puntjes klopt. Hierbij is er veelvuldig telefonisch contact met interne en externe partijen. Verder 

bestaan je werkzaamheden uit het beantwoorden van vragen van stakeholders (klanten, leveranciers en 

resellers), het verzamelen, verwerken, verstrekken van gegevens. Je verwerkt mutaties en zorgt dat de 

klantendatabase up-to-date is. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de offerte aanvragen en de controle en 

correcte verwerking daarvan. 

Je bent in staat met een klant en accountmanager een goede dialoog te voeren waarbij je stevig in je schoenen 

staat. Je inventariseert de wensen van de klant op operationeel vlak en voert deze uit. Daarnaast leg je tijdens 

klantbezoek goed de afspraken op papier vast. 

Dit ga je doen  

- Je ondersteunt de accountmanagers in hun dagelijkse werkzaamheden 

- Je zorgt voor correcte verwerking van informatie in het CRM systeem 

- Je hebt veelvuldig telefonisch contact met interne en externe partijen 

- Je bent het eerste aanspreekpunt voor (complexe) klantvragen 

- Je bent verantwoordelijk voor de operationele afhandeling van klantvragen en -verzoeken 

- Je bent verantwoordelijk voor de offerte aanvragen  

- Je zet de tijdens het klantbezoek gemaakte afspraken op papier 

Wie zijn wij? 

Energy Focus Group is een snelgroeiend bedrijf met grote ambities. Op dit moment zijn bij de Energy 

Focus Group en haar deelnemingen ca. 40 medewerkers actief op verschillende locaties. Energy Focus is 

een onafhankelijk energie adviesbureau met veel ervaring in de energiebranche. Wij optimaliseren 

energiekosten en begeleiden ondernemingen bij het slim inkopen van energie. Naast de inkoop van 

energie, op individueel, collectief of aanbestedingsniveau, adviseren wij over allerlei energievraagstukken 

zoals energiebelasting, netbeheeroptimalisatie, energie monitoring, bemetering, energiebesparing en 

duurzaamheidsoplossingen. 

 

 

 



Wie ben jij?  

Je bent gedreven, resultaatgericht en vindt het leuk om samen te werken met collega’s binnen de 
afdeling Sales Support waarbij je de afdeling Sales commercieel en operationeel ondersteunt. Verder 
werk je zelfstandig, nauwkeurig en beschik je verder over de volgende eigenschappen:  

- HBO werk- denkniveauniveau incl. diploma (bijv. HEAO/HES BE/CE) 

- 2-5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie 
- Goede communicatie vaardigheden (zowel in woord als schrift) 
- Cijfermatig en accuraat 
- Klant- en resultaatgericht 
- Leergierig en het vermogen om nieuwe materie snel eigen te maken 
- Zelfverzekerd en assertief 

Waar ben je goed in 

- Analyserend vermogen 
- Zelfstandigheid en oplossingsgericht 
- Uitstekend in plannen en voortgang bewaken 
- Zeer nauwkeurig 
- Controle en zelfcontrole 
- Proactief en signalerend  
- Stressbestendig 
- Je bent sterk in het overbrengen van je boodschap . 

Wat bieden wij je? 

- Uitstekend maandsalaris 
- Reiskostenvergoeding 
- Volop doorgroeimogelijkheden 
- Uitzicht op een vast dienstverband 
- Prettige informele werksfeer binnen een leuk groeiend bedrijf 
- Uitdagende en afwisselende functie 
- Persoonlijke training en coaching 
- Grote korting op je eigen energiecontract en op dat van familie en vrienden  

 
 

Ben je geïnteresseerd in deze functie, voldoe je aan bovengenoemd functieprofiel en ben je op zoek 
naar een mooie uitdaging? Stuur dan je motivatie en CV voor 22 juni 2020. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


