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Commercieel Office Manager 0,6 fte                                                   

 

• Aantrekkelijke werktijden • Veel variatie en afwisseling in je 
werk 

• Duizendpoot gezocht • Verse koffie. Thee mag ook 
 

De rol van Commerciële Office Manager kent veel diversiteit. Zo ben je onder andere 

verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en (order)administratie van onze service/kalibratie 

dienst. Hiervoor heb je contact met klanten, leveranciers en kalibratie laboratoria. Verder werk je 

nauw samen met andere collega’s. Zo ondersteun je bij het verkoopproces en diverse 

administratieve, financiële en commerciële werkzaamheden. Denk hierbij aan het up-to-date houden 

van ons CRM systeem, productdocumentatie en website. Daarbij krijg je energie van het oppakken 

van commerciële acties en vind je het geen probleem om (potentiële) klanten telefonisch te 

benaderen. Kortom; het is een functie met veel variatie en afwisseling. 

Wij werken met algemene Office applicaties als Word, Excel, Outlook, maar specifiek met SnelStart 

(verkoop/administratie), Compenda(CRM) als je daar niet bekend mee bent geen nood dat kunnen 

we je leren. 

Wat vragen wij van jou 
Ben jij die flexibele enthousiaste regelaar die het leuk vindt om te werken in een klein team en 

voldoet aan het volgende; 

• Een aantal jaren relevante werkervaring; 

• Minimaal MBO 4+ werk- en denkniveau door opleiding en/of ervaring; 

• Je beschikt over een dienstverlenende instelling, maar wel met een commercieel oogpunt; 

• Je beheerst de Nederlands en Engelse taal goed in woord en geschrift; 

• Ervaring met MS-Office (in het bijzonder met Excel); 

• Je bent commercieel en neemt initiatief; 

• Je hebt een positieve, proactieve houding en bent oplossingsgericht. 

Waar ga je werken 
De Looper NDO en De Looper Analytical zijn beiden een handelsonderneming van technische 

producten in de niche markt van Niet-Destructief onderzoek. Met een klein betrokken team 

bedienen we klanten met name in Nederland en België, maar ook hierbuiten. We zijn gevestigd in 

Hilvarenbeek. Naast verse koffie uit ons espresso apparaat kom je terecht in een leuk team en een 

informele werksfeer. 

Wij bieden je 

• Aantrekkelijke werktijden; 

• Marktconform salaris; 

• Een dynamische werkomgeving; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Pensioenregeling. 

Is deze baan iets voor jou? Solliciteer dan nu. 
Zie je een mooie rol voor jezelf in het verder professionaliseren van onze bedrijven? Solliciteer dan 



 

De Looper NDO/Analytical  2022-2023 
 

door een korte motivatie en je CV te sturen. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met 

Danielle Heijms +31(0) 13 505 42 16.  

Wij werven zelf. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


