
Klantenservice 

Ben jij klaar voor een eerste/nieuwe stap in je carrière? 

Wil jij jezelf ontwikkelen in een klein, hecht team. 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een Verkoper Binnendienst! 

Als verkoper binnendienst heb je een afwisselende, leuke baan. Wij verkopen via onze 
organisatie aan particulieren en bedrijven. 

Wat worden jouw werkzaamheden: 

• Verkopen van accu's en batterijen 
• Offertes maken 
• Onderhandelen met leveranciers over de prijzen en leveringen 
• Klantcontact met particulieren en bedrijven 
• Garantie afhandeling 

Wij hebben een vacature openstaan voor minimaal 24 uur en maximaal 40 uur. De 
werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 17:00. 

Verplichte werkdag: Maandag 

Overige werkdagen in overleg. (bij parttime dienstverband) 

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan 

Parttime uren: 32-40 per week 

Salaris: €1.750,00 - €2.750,00 per maand 

Rooster: 

• Dagdienst 
• ma-vr 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Reiskostenvergoeding 

Soorten aanvullende vergoedingen: 

• Vakantiegeld 

Sollicitatievragen: 

• Bent u beschikbaar op maandag? 



Opleiding: 

• MBO (Gewenst) 

Taal: 

• Nederlands (Gewenst) 
• Engels (Gewenst) 

Vacature aanpassen 
Open 
Bekijk de vacature in de live-omgeving 
 
 

Met vriendelijke groet / With kind regards,  

Mandy de Ligt  

  

Mail:     mandy@pro-bat.nl 

 

Address:   Pro-Bat B.V. 

                     De Lelie 4 unit 5 
 

                     4322 NP Scharendijke 
                     The Netherlands 
 
WEB:     www.pro-bat.nl               KVK:      78017823             VAT:      NL861234133B01 
  
De informatie en eventuele bijlage(n) verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De inhoud van dit 
bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of entiteit. Gebruik van deze informatie 
door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Het 
is niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt 
u verzocht de inhoud niet te gebruiken en eventuele bijlagen niet te openen, maar de afzender direct te informeren en daarna het bericht, 
de inhoud en eventuele kopieën daarvan te verwijderen. 
Pro-Bat B.V. staat door de elektronische verzending van dit e-mailbericht niet in voor de juiste en tijdige ontvangst, noch voor de inhoud 
daarvan. Pro-Bat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve 
informatie in dit e-mailbericht en/of uit het gebruik van deze informatie. Aan dit e-mailbericht en de inhoud daarvan kunnen geen rechten 
worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Pro-Bat B.V. garandeert niet dat dit e-mailbericht vrij is van (het 
overbrengen van) virussen of van onderschepping of van manipulatie door derden (malware, ransomware) of door computerprogramma’s 
die worden gebruikt voor het versturen van elektronische berichten (phishing). 
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