
Over Rotaid AED Cabinets

Rotaid ontwikkelt en vermarkt wereldwijd haar solide 
en innovatieve lijn van opbergkasten en systemen voor 
levensreddende Automatische Externe Defibrillatoren 
(AED’s). Vanuit haar kantoor en warehouse in Venray 
worden Rotaid producten geleverd aan meer dan 60 
landen. In deze landen werkt Rotaid nauw samen  
met haar distributeurs en partners.

Rotaid heeft een sterke groei doorgemaakt en wenst 
haar organisatie verder te versterken met ervaren 
professionals, die graag het verschil willen maken  
en de veiligheid in de wereld sterk willen verbeteren.  
Met een openbare en toegankelijke AED kunnen 
jaarlijks veel levens worden gered en daar zetten we 
ons met een gemotiveerd team iedere dag met passie, 
plezier en teamwork voor in.

Over de functie

In je rol als commercieel medewerk(st)er binnendienst 
ben je voor een specifiek gedeelte van onze partners 
en markten verantwoordelijk. Samen met je collega’s 
op de binnendienst zorg je voor de afwikkeling van 
orders, aanvragen, service vragen en offertes.  
Je werkt nauw samen met onze Operations Manager 
en Warehouse Manager om zorg te dragen voor de 
snelle levering van producten in jouw gebied en een 
optimale klanttevredenheid voor onze klanten en 
hun eindklanten. Via ons geautomatiseerde systeem 
bewaak je klantvragen en processen en denk je 
proactief mee in de vraagstukken die er bij onze 
klanten spelen. Ook bezoek je enkele keren per jaar 
onze internationale klanten samen met de Directeur.

COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER BINNENDIENST
32 – 40 uur, standplaats Venray

Vacature

Over de kandidaat

Wij komen graag in contact met een ervaren persoon, 
die reeds in een vergelijkbare functie heeft gewerkt 
binnen een internationale werkomgeving. Een 
klantgerichte focus is hierbij van groot belang, maar 
ook commerciële en logistieke ervaring is gewenst. 
Gelet op het internationale karakter en de daaruit 
volgende dynamiek, is flexibiliteit en het vermogen  
om te plannen (en soms te improviseren) van belang.  
Het schakelen tussen verschillende werkzaamheden 
heb je beslist in de vingers.

Vanwege het internationale karakter is een goede 
beheersing van de Engelse taal een must, zowel in 
spreken als schrijven. Eventuele vaardigheden in 
andere talen zoals Duits, Frans, Spaans of Italiaans  
zijn een grote pré. 

Reageren?

Stuur je CV en motivatie naar info@rotaid.com o.v.v. 
sollicitatie. Voor vragen kun je ons bereiken op  
0478 – 769 052 en vragen naar Ruben Halmans.
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