
 

Wervingsprofiel Medewerker Commerciële Binnendienst Menea - januari 2022         Pagina 1 van 2 

 

 

Menea, zet in beweging! 

 

Kom jij ook in beweging en wil je deel uitmaken van een professioneel en gedreven team?  

Reageer dan op onze vacature. 

 

Word jij onze nieuwe collega op de commerciële binnendienst? 

Plezier in je werk is de centrale drijfveer van Menea. Plezier leidt tot passie, houdt mensen vitaal en draagt bij aan 

de resultaten. Dat geldt ook voor ons eigen team waarmee wij werkplezier met passie uitdragen bij onze klanten 

en kandidaten. 

 

Over jouw rol als medewerker commerciële binnendienst 

De commercieel medewerker binnendienst vormt de spil tussen klanten, collega’s op kantoor en de 

salesmanagers in de buitendienst. Helder en tijdig communiceren is daarbij van groot belang. De nadruk in deze 

rol ligt op het klantcontact en bijbehorende commercieel administratieve taken. 

 

Zo zien jouw taken en verantwoordelijkheden eruit: 

• intensief onderhouden van contacten met klanten 

• uitwerken van offertes en presentaties 

• opzetten en beheren van projecten 

• marketing en communicatie beheer 

• verlenen van administratieve- en commerciële ondersteuning aan de diverse sales managers 

• nauwe samenwerking met de commerciële buitendienst en de coaches 

• vast onderdeel van het commerciële team in de overlegstructuren 

Dit kan Menea jou bieden: 

• een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling 

• een stimulerende informele werkomgeving (hoofdkantoor in Nieuwegein)  

• professionele collega’s voor actieve kennisdeling 

• flexibele werktijden en hybride werken vanuit een dienstverband van 32-40 uur per week 

• een marktconforme beloning en alle benodigde bedrijfsmiddelen (laptop, telefoon) 

Wat we naast een klantgerichte en resultaatgerichte houding van je vragen: 

• HBO werk- en denkniveau op commercieel en administratief gebied 

• enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie 

• goede kennis van Microsoft Office 

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• een daadkrachtige, creatieve en flexibele persoonlijkheid  

• je houdt van aanpakken en bent bereid een stap extra te zetten 

• zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden 

• een grote mate van zelfstandigheid 
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Reageren 

Heb je interesse in deze veelzijdige functie en beantwoord je aan het gevraagde profiel dan zien wij graag je cv 

tegemoet. Deze kun je samen met een korte motivatie mailen naar info@menea.nl onder vermelding van 

‘sollicitatie medewerker commerciële binnendienst. 

 
Voor vragen kun je contact opnemen met Ellie Hirdes, telefoonnummer 06 - 81 62 08 59 
 
 

Over Menea 

Menea wil een bijdrage leveren aan een wereld waarin medewerkers organisaties succesvoller maken, doordat ze 

gelukkiger, energieker en enthousiaster zijn. Met andere woorden, ze zitten op hun plek én lekker in hun vel.  

Wij zijn dé kennispartner voor organisaties in Nederland op het gebied van arbeidsmobiliteit, re-integratie en  

HR-beleid. 

 

Door inzet van de beste professionals op het gebied van loopbaanbegeleiding, arbeidsmobiliteit en vitaliteit 

zorgen wij voor de best passende oplossingen. Dit zijn innovatieve maatwerkprogramma’s die gebaseerd zijn op 

onze bewezen, jarenlange kennis en ervaring. In onze persoonlijke aanpak staat de medewerker centraal en is 

het programma afgestemd op de persoonlijke omstandigheden. 

 

Met onze programma’s helpen wij mensen en organisaties bij het duurzaam, wendbaar en weerbaar worden en 

blijven. Kortom, wij zetten in beweging! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


