
Medewerker Verkoop Binnendienst 
(32-38 uur)

Op zoek naar een hele mooie baan?! Ons Verkoop Binnendienst team wil uitbreiden! Help jij mee om onze 
groeiambities waar te maken en ondertussen te bouwen aan een ? eigen succesvolle carrière

Wie zijn wij?

Jouw rol

Wie ben jij?

Interesse?

Exsta ontwikkelt, produceert en levert meubilair specifiek 
voor de zorgsector. Kwalitatief hoogwaardig én in de 
trend van nu. Dat doen we met een belangrijk doel: 
het creëren van een fijne en professionele zorgomgeving 
voor cliënten en medewerkers. In de bijna 50 jaar 
ervaring in de zorgsector hebben we een succesvolle 
collectie, stabiele marktpositie en goede reputatie 
opgebouwd. Iets waar we heel trots op zijn.

In de rol van medewerker verkoop binnendienst zorg je ervoor dat potentiële opdrachtgevers een aantrekkelijk 
voorstel van Exsta ontvangen dat voldoet aan hun verwachtingen. Daarvoor werk je nauw samen met de accountmanagers
en de ontwerpstudio. Je ontzorgt de accountmanagers zodat zij hun werk buiten optimaal kunnen uitvoeren. 
Je gaat op zoek naar alle informatie die je nodig hebt en zorgt voor een foutloze calculatie. Het geeft jou een voldaan gevoel 
als een goedgekeurde offerte een aantal weken later geproduceerd wordt in onze eigen fabriek. Of nog beter… op het 
moment dat de meubels in gebruik worden genomen door de cliënt! Voor Exsta is een goede service aan klanten belangrijk. 
Onze klant is koning en jij bent het eerste aanspreekpunt. Je beantwoordt vragen en lost problemen op. 
Daarnaast denk je mee over hoe we onze service verder kunnen verbeteren. En heb je ambities dan zit je bij ons aan het 
goede adres. Want we gaan je tevens de fijne kneepjes van het vak accountmanager leren zodat je op termijn door kunt 
groeien naar de rol van Accountmanager! Volop leren dus!

Je bent flexibel en schakelt snel, de mensen in jouw omgeving omschrijven 
jou als een echte aanpakker. Je bent een teamplayer, hebt een nieuwsgierige 
instelling, overspoelt ons met jouw gave ideeën, bent nauwkeurig en ook, een 
tikkeltje eigenwijs vinden wij ook fijn. Ten aanzien van onze opdrachtgevers 
ben je dienstverlenend ingesteld, pro-actief, commercieel en altijd klantgericht. 
Je hebt HBO denk- en werkniveau, werkervaring is dus niet perse nodig: 
wij gaan je graag alles leren!

Stuur jouw motivatie en CV naar
Marlon Stroosnijder: m.stroosnijder@exsta.nl 
of neem contact op 06  - 51 42 31 56.

Bij Exsta werken betekent onderdeel zijn van een 
dynamisch team binnen een groeiende organisatie: we 
hebben sterke groeiambities en werken met onze 
gedreven collega's hard aan het realiseren van onze 
doelstellingen. En successen? Die vieren we graag 
samen. Kom jij bij ons werken dan word je onderdeel 
van de “Exsta familie” en kun jij met jouw kennis en 
kunde een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere 
groei van ons bedrijf. Geloof jij ook in kernwaarden als 
veiligheid, transparantie, resultaatgerichtheid, zelfstandig-
heid en nieuwsgierigheid? Dan hebben we een match!

GEZOCHT: 
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