Vacature
De oer-Hollandse Campfire Group is een toonaangevende speler in de nichemarkt van tenttrailers.
De organisatie richt zich met name op mobiele kampeermiddelen die beantwoorden aan het verlangen van de
moderne consument die op zoek is naar de ultieme vrijheidsbeleving. Naast de productie van de eigen merken
Holtkamper en Easy Caravanning, heeft de Campfire Group drie eigen ‘Tent Trailer Centers’: Noord, Midden en
Zuid. De komende maanden worden met het oog op verdere groei alle assemblage, verkoop en service
gerelateerde werkzaamheden in het Noorden gecentraliseerd op een nieuwe grotere locatie ‘Basecamp
Emmen’. Vanwege deze schaalvergroting zijn wij voor ons team op zoek naar een:

Commercieel Medewerker Binnendienst
(fulltime)
Wat ga je doen?
Als belangrijke spil binnen ons team ben jij de sparringpartner voor onze dealers en voor je sales collega’s van
de eigen Tent Trailer Centers van de Campfire Group. In onze showroom aan de fabriek in Emmen (uitsluitend
op afspraak) adviseer je met de verkoopleider potentiële klanten over onze premium tenttrailers. In nauwe
samenspraak met productie plan jij de afleveringen in en instrueert klanten over hun nieuwe kampeermiddel.
Samen met je collega’s van de financiële administratie zorg jij voor een soepele orderwerking van
koopovereenkomst tot en met facturatie. Je signaleert commerciële kansen en cross-sell mogelijkheden.
Wat breng je mee?
Relevante opleiding op minimaal MBO-niveau.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.
Bekendheid met ERP en CRM-systemen in een productieomgeving.
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Woonachtig op maximaal 45 minuten reisafstand rondom Emmen.
De Campfire Group biedt:
Een uitdagende functie binnen ons ambitieuze team van ‘Basecamp Emmen’ in de maakindustrie van
mobiele kampeermiddelen.
Marktconform salaris.
Doorgroeimogelijkheden.
Pensioenregeling.
Interesse?
Stuur dan je CV met korte motivatie uiterlijk 28 januari naar Niels Gerrits (Operationeel Manager):
niels@campfiregroup.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Niels Gerrits via 0591-668966.

