
 

Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst 

CLIMA DIRECT richt zich als dynamische, sterk groeiende organisatie op de levering van energiezuinige 
systemen in verwarming, warm tapwater, airconditioning en ventilatie aan de Nederlandse markt. 
 
Al meer dan tien jaar biedt Clima Direct het breedste assortiment montagematerialen voor de professionele 
Nederlandse airconditioningmarkt. Clima Direct staat voor betrouwbaarheid, ontzorgen, kwaliteit, kennis en 
duurzaamheid.  

Clima Direct levert een breed en kwalitatief hoogwaardig assortiment producten op het gebied van 
warmtepompen (lucht/water), airconditioning en warmte terugwin ventilatiesystemen. Onze kracht zit in het totaal 
assortiment. Alles wat men nodig heeft om een systeem te installeren is direct uit voorraad leverbaar. 

Clima Direct, making it comfortable. 

Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst (fulltime) 

Functie-inhoud: 
Vanuit het kantoor te Ridderkerk zijn de taken o.a. order intake, begeleiden en controleren van speciale 
bestellingen, adviseren van onze zakelijke klanten met betrekking tot de toepassing van ons complete 
leveringsprogramma, het maken van offertes. 
 
Functie-eisen: 
Je hebt een Mbo-diploma (Hbo werk- en denkniveau). Je vindt het leuk om commercieel bezig te zijn, hebt 
affiniteit met technische producten en hebt bij voorkeur dan ook enkele jaren ervaring in een technisch 
commerciële functie. 
 
Van Clima Direct wordt dagelijks een sterke prestatie verwacht en wij verwachten dan ook dat onze mensen 
kwaliteits- en klantgericht, betrokken en stressbestendig zijn, ze goed kunnen samenwerken en een 
probleemoplossend vermogen hebben. Daarnaast is het voor deze functie nodig, dat je over zeer goede 
communicatieve vaardigheden beschikt, je commercieel inzicht hebt en resultaatgericht, flexibel en zorgvuldig 
bent. Uiteraard beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 
Wat bieden wij? 
Een afwisselende functie bij een professionele, gedreven en innoverende organisatie. Clima Direct stimuleert het 
nemen van initiatieven en biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Wij bieden een meer dan 
marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. In de sterk groeiende organisatie zijn er meer 
dan voldoende doorgroeikansen.   
 
Meer informatie over de inhoud van het werk? 
Contactpersoon Michel Pruyt, Directeur  
Telefoon 0180 612500 
 
Solliciteren? 
Stuur je sollicitatiebrief, waarin je motiveert waarom jíj de juiste man of vrouw voor deze baan bent, vergezeld van 
je CV t.a.v. Michel Pruyt naar cornevogelaar@climadirect.nl 


