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In deze dynamische functie ben je samen met een collega verantwoordelijk om de klanten vanuit 

technische kennis te adviseren over ons Niet- destructief leveringsprogramma en daarnaast draag je 

zorg voor het complete orderproces. Van het eerste klantcontact tot het verwerken van de order en de 

facturatie. Je bent de schakel tussen onze klanten en de interne organisatie, waarbij jouw 

communicatieve vaardigheden en je dienstverlenende instelling goed tot zijn recht zullen komen. Je 

staat klanten professioneel te woord over onder andere ons assortiment, prijzen, kortingen, levertijden 

en distributie. Om onze levertijden te waarborgen controleer je tevens de actuele voorraad. De Looper 

NDO staat bekend om zijn expertise en uitstekende service. Samen met het complete team maken wij 

ons daar elke dag hard voor. 

 

Verantwoordelijkheden 

 Eerste aanspreekpunt voor klanten 

 Orderverwerking en voorraadbeheer 

 Uitbrengen van offertes en deze nabellen 

 Inkoop en logistiek 

 Commerciële instelling: sterk in telefooncontact (zowel met (eind-) klant als met leveranciers, 

durft te onderhandelen en heeft kennis van de producten 

 Mede verantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen 

 Rapporteren aan de technisch directeur 

 

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring;  

 Commercieel gedreven en servicegericht 

 Affiniteit met Niet-destructief onderzoek als MPI, LPI, EC is een pre 

 Goed zelfstandig en in teamverband functioneren 

 Goede organisatorische vaardigheden 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Proactieve houding en durft initiatief te nemen 

 Flexibel 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  (beheersing 

van een extra taal als Frans is een pre) 

 Ervaring met MS office applicaties 

Het bedrijf  

De Looper NDO bv is al meer dan 35 jaar een internationale groothandel in verbruiksartikelen en 

apparatuur ten behoeve van Niet- destructieve inspectie en materiaalonderzoek-analyse (NDT). We 

vertegenwoordigen onder andere de Internationale merken Magnaflux, Tiede, Bycotest, Rohmann en 

Oxford Instruments in de Benelux. Het bedrijf bestaat uit een klein doch ijzersterk team van 

professionals. De Looper NDO bv  is een groeiend familiebedrijf . Onze klanten bevinden zich in de 

luchtvaart-, voedingsmiddelen- en staalindustrie, defensie, inspectiefirma’s, (petro)chemie, 

constructiebedrijven, scheepsbouw en offshore in de Benelux.  
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Wat bieden wij? 

Een uitdagende en verantwoordelijke functie bij een familiebedrijf wat al 35 jaar bestaat! Je krijgt de 

mogelijkheid om je verkooptalenten verder te ontplooien.  

 

De medewerker staat in onze processen centraal met als uitgangspunt dat wij met elkaar, als team, 

ons bedrijfsdoel nastreven. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is collegiaal en informeel. 

Standplaats van deze functie is Hilvarenbeek. 

 

Tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Een marktconform salaris, afhankelijk van 

werkervaring en passende competenties. 

 

Geïnteresseerd? 

Mail dan jouw motivatie met CV naar De Looper NDO bv. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 


