Over Mpluz*
Mpluz* (2002, Valkenswaard) is een projectbureau voor audiovisuele communicatie. Met een klein
team worden concepten voor de medische sector ontwikkeld met als rode draad de mix van
multimedia, ICT en medische techniek. De voornaamste concepten zijn bespreek- en
(tele)vergaderruimte, de medische werkplek en de digitale operatiekamer. Zie ook www.mpluz.nl.
Door de sterke groei zijn wij op zoek naar een:

VERKOOP BINNENDIENST
(die na 2 jaar doorgroeit naar sales consultant buitendienst)
Functie omschrijving
Je belangrijkste taak is “het eerste aanspreekpunt voor klanten” zijn:
• Inside sales: Product vragen van klanten beantwoorden, uitwerken tot een offerte, deze
opvolgen en opdrachten zelfstandig afhandelen
• Customer support: Technische vragen en problemen van klanten aannemen, registreren,
bewaken en indien mogelijk afhandelen
Maar ook:
• Sales support: Ondersteuning van de verkoop buitendienst m.b.t. kleine offertes
• Project support: Ondersteuning van de projectleiders en project engineers b.v. inkopen.
Je werkt primair samen met een administratief medewerkster voor het afhandelen van opdrachten.
Voor de techniek werk je samen met projectleiders en project engineers.
Profiel van de kandidaat
Je hebt minimaal een MBO maar bij voorkeur een HBO-opleiding in ICT of (medische) techniek,
goede commerciële vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je woont in een straal van
maximaal 50 km rondom Valkenswaard. Je bent stressbestendig, komt afspraken altijd na, werkt
zelfstandig en kunt goed alleen zijn. Je bent thuis in video en ICT apparatuur: PC’s, IP-netwerken,
internet, MS Windows, beeldschermen, projectiesystemen en multimedia elektronica.
In een klein bedrijf is het altijd hectisch maar de dynamiek en het runnen van je eigen winkel spreekt je
daar in aan. Je uitdaging daarbij zal het continu stellen van prioriteiten zijn maar daar ben je goed in.
Het gaat om een functie voor 5 dagen per week.
Mpluz* biedt
Wij bieden een dynamische functie in een relatief klein team en een hightech omgeving:
Videoconference, 3D, 4K, neuronavigatie, robotics en operatiecamera’s, je moet er maar van houden.
De beloning is marktconform en er is ruimte voor verdere ontplooiing, zowel op persoonlijk vlak met
studie als vakinhoudelijk door het volgen van trainingen van fabrikanten. Het is de bedoeling dat je
binnen 2 jaar doorgroeit naar een (junior) buitendienst functie als sales consultant. Interesse?
Stuur je reactie met curriculum vitae en motivatie voor 31 december 2018 naar M. van den Broek,
Director mvandenbroek@mpluz.nl

Kerkhofstraat 21 5554 HG Valkenswaard
T: 040 – 2089.227 F: 040 – 2089.245
www.mpluz.nl
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