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Inside Sales medewerker 

 

Logic Technology 
Logic Technology is gevestigd in Wessem, midden Limburg. Wij zorgen ervoor dat de ontwikkelaars 

van de smart producten van morgen, vandaag hun werk snel en foutloos kunnen doen! Wij dragen bij 

aan de veiligheid en bedrijfszekerheid van hun producten en helpen bij het voldoen aan industrie 

eisen en regelgeving. Wij doen dit door samen te werken met  internationale partners die hiervoor 

speciale tools ontwikkelen. Wij leveren advies over en verkopen hun tools in Europa aan high-tech 

bedrijven in combinatie met de nodig nazorg. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 
Je komt terecht in een ambitieuze organisatie waar veel ruimte is voor eigen inbreng en persoonlijke 
ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat een nieuwe collega ook echt de juiste stap maakt. Zo 
besteden we in het sollicitatieproces veel aandacht aan het achterhalen van jou talenten & drijfveren, 
en kijken we hoe dit past binnen Logic Technology. Hiernaast word je een jaar lang intensief begeleid 
door een Performance Coach om de gewenste competities verder te ontwikkelen.  
 

Werkzaamheden 
De inside sales bij Logic Technology heeft een belangrijke functie. Je vormt de schakel tussen je 

collega’s – op kantoor en in de buitendienst -, onze leveranciers en de klanten. Goed kunnen 

communiceren en interesse in techniek zijn daarbij van groot belang. De nadruk in deze functie ligt op 

het klantcontact en (commercieel) administratieve taken. Je hebt als commercieel medewerker 

continu contact met internationale klanten. Je bent voor hen het aanspreekpunt via de telefoon, de e-

mail, chat en steeds vaker ook face-to-face via bijvoorbeeld Microsoft Teams. 

In deze functie voer je diverse werkzaamheden uit. Je werkt zelfstandig maar ondersteunt ook je 

collega’s in de buitendienst. Na een gedegen inwerkperiode ben je als het ware een spin in het 

commerciële web, want je: 

• opent deuren bij potentiële nieuwe klanten 

• maakt afspraken met klanten 

• werkt offertes uit en volgt deze op 

• helpt bij de verkoop- en marketingacties 

• voert commerciële gesprekken 

• weet intern en extern de juiste mensen in te schakelen 

• voert je werkzaamheden op efficiënte en effectieve wijze uit 

• verzorgt de service- en klachtenafhandeling 

• regelt de administratieve afhandeling van het offerte- en ordertraject. 
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Als commercieel medewerker krijg je in je dagelijkse werk te maken met diverse logistieke en 

administratieve aspecten. En uiteraard ben je vaardig met Outlook, Word en Excel. Een ander 

belangrijke taak van je functie is werken met ons verkoopinformatiesysteem. Je helpt ook je collega’s 

waar nodig bij verkoop- en marketingacties. Kortom: het is een reuze uitdagende functie waarin je je 

geen moment zult vervelen. 

 

Vaardigheden 
• Voor deze veelzijdige baan van inside sales medewerker bij Logic Technology moet je goed 

kunnen communiceren 

• je vindt het leuk om producten of diensten met technische inhoud te verkopen 

• je bent klantvriendelijk 

• voor jou staat klantgerichtheid altijd centraal 

• je richt je niet enkel op bestaande klanten maar ook op nieuwe klanten  

• je voelt je verantwoordelijk voor je eigen werk 

• je bent goed georganiseerd waardoor je in staat bent om de dagelijkse gang van zaken 

soepel te laten verlopen 

• je biedt een goede service aan de klanten 

• je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift evenals Engels. Duits is een pré 

• je bent creatief en denkt in oplossingen. 

• je gebruikt feedback voor je persoonlijke ontwikkeling 

 

Opleiding en werkervaring 
• Relevante MBO/HBO -opleiding of werk-/denkniveau op administratief vlak met aantoonbare 

interesse in techniek, elektronica en software, of: 

• Technische MBO/HBO -opleiding elektrotechniek, informatica of technisch-commercieel. 

• Relevante werkervaring, bij voorkeur in een technisch-commerciële omgeving.  

• Ervaring in een 1e of 2e lijn technisch of commercieel call center is een pré. 

 

Wat bieden wij 
• Marktconform salaris en pensioenregeling 

• Een uitdagende en afwisselende positie binnen een groeiend internationaal opererend bedrijf 

• 25 vakantiedagen met mogelijkheid tot aankoop extra dagen 

• Laptop, reis- en telefoonvergoeding 

• Leuke collega’s binnen een kleine, moderne en open werkomgeving 

• Mogelijkheid om door te groeien naar de (internationale) buitendienst  

• Kortom een functie met groei perspectief. 



 
 

 3-3 

 

Interesse 
Interesse? Solliciteer dan nu door jouw sollicitatie te sturen naar gijs@bluebrd.nl of bel op 

0630268039 voor meer informatie. 
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