
 

Commercieel medewerker binnendienst 

Andrews Sykes Klimaatverhuur is marktleider in de verhuur van mobiele klimaatinstallaties zoals 
airconditioning verwarming, koeling, ventilatie, ontvochtiging en bevochtiging. De Nederlandse 
verhuurorganisatie is in Nederland al bijna 50 jaar actief met 4 vestigingen en stuurt ook 2 
vestigingen aan in België en Luxemburg. Naast 30 vestigingen in Engeland en Schotland 
opereert het bedrijf ook in Frankrijk, Italië, Zwitserland en in het Midden-Oosten. Andrews Sykes 
heeft service hoog in het vaandel staan en bedient uitsluitend de zakelijke markt. 

Voor het moderne Benelux hoofdkantoor in Bleiswijk zoeken we wegens sterke groei een extra 
commerciële medewerker binnendienst met liefst enige ervaring in een soortgelijke functie. Na 
een interne opleiding ben je samen met je collega's de spil binnen het bedrijf. Je berekent en 
adviseert de beste oplossing voor diverse problemen met het binnenklimaat, dit zijn vooral 
mobiele airconditioners en verwarmingssystemen. Daarbij onderhoudt je intensief contact met de 
ervaren buitendienst en ondersteunt deze met offertes en after-sales. Je ziet toe op tijdige 
levering en overlegt dagelijks met de planning en serviceafdeling. Deze job kenmerkt zich door 
veel afwisseling en interessante projecten, variërend van een klein kantoor tot een groot 
ziekenhuis. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

* Adviseren van klimaatoplossingen 

* Het maken en opvolgen van offertes 

* Dagelijks contact met buitendienst 

* Verhuur- en verkoopadministratie in InspHire en Exact 

* After-sales nazorg 

 

Wie zoeken wij 

* Een enthousiaste man/vrouw met bij voorkeur minstens 2 jaar commerciële werkervaring. 

* Je leert snel en kan goed schakelen bij drukke periodes. Je bent zeker flexibel en kan af en toe 
met stress omgaan. 

* Je bent vlot en vaardig met computerprogramma's (Word, Excel). 

* Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau met een goed gevoel voor techniek en commercie. 

* Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Wat wij bieden 

* Een leuke verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende functie met ruimte voor eigen 
initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Je werkt voor een financieel gezond en modern bedrijf met 
een no-nonsense cultuur, waar de klant koning is. Op termijn zijn er goede 
toekomstperspectieven. 

* Naast een prima salaris ontvang je een reiskostenvergoeding, een betrouwbare 
pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering en studiekostenregeling. 

* Vanzelfsprekend zijn onze ruime kantoren voorzien van comfortabele airconditioning. 

* Een gezellige werksfeer met ontspanning in een mooie kantine met poolbiljart, tafelvoetbal en 
een dartbord. 


