
WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Phoenix 3D Metaal. Sinds 1960 zijn wij specialist in plaatwerk en sinds 1998 veranderen we metalen platen in 3D eindproducten 

met een high end uitstraling. We zijn dus niet nieuw. Maar wel vernieuwend. Steeds op zoek naar hoe het slimmer kan. Dit bracht ons 

bij een technologie waarvan het principe uitblinkt door eenvoud: rubberpersen. De naam zegt het al; we gebruiken een rubberkussen 

om metaal te vormen. Een techniek die we de afgelopen jaren -als enige in Nederland- hebben geperfectioneerd.

Inmiddels zijn we met bijna 50 collega’s in een gezellige sfeer aan de slag om onze succesvolle klanten te voorzien van hele mooie 

producten: kijk vooral eens rond op www.phoenix3dmetaal.com!

VACATURE COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER BINNENDIENST



Te weinig bedrijven kennen onze techniek en de grote voordelen die deze techniek voor hen zou kunnen bieden. En dat is jammer voor 

hen en natuurlijk ook voor Phoenix. Om deze reden zoeken wij een Commercieel Medewerk(st)er Binnendienst.

Jouw persoonlijke voorsprong

Het betreft een leuke en afwisselde baan, denk daarbij aan: 

• Je zoekt bedrijven (waaronder design bureaus) waarvoor de rubberperstechniek grote voordelen zou kunnen bieden

• Je zoekt uit wie de beslissers en wie de beïnvloeders zijn

• Je legt (digitaal) contact met die personen,

•  Je voorziet die personen van de juiste informatie. Op een manier die past bij Phoenix: laagdrempelig, professioneel en  

niet pusherig.

• Je verwerkt de informatie van websitebezoeken en je voorziet geïnteresseerden van de juiste informatie

• Je houdt de KPI’s voor de Sales afdeling bij

• Je beheert verzendlijsten en organiseert (veelal digitale) mailings

Je werkt met een klein gezellig team op vaste dagen die we samen bepalen. 

Wat wij écht belangrijk vinden

•  Je hebt relevante opleiding en werkervaring. We denken daarbij aan HBO Commerciële Economie.

• Je bent goed met Social Media zoals LinkedIn

• Je vindt het leuk om te speuren, te zoeken.

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pre.

• Je vindt plezier in je werk, gezelligheid en collegialiteit belangrijk.

• Een open en klantvriendelijke persoonlijkheid

 

De voorsprong die wij jou bieden

Wij bieden een leuke en afwisselende baan bij een gezond, succesvol en groeiend bedrijf waar de sfeer informeel en gezellig is. 

We bieden je een contract voor 1 jaar, waarbij ons einddoel is om naar een contract voor onbepaalde tijd gaan. Je ontvangt 

een marktconform salaris dat afhankelijk is van je opleiding en werkervaring. Phoenix 3D Metaal werkt volgens de cao 

Metaalbewerkingsbedrijf. 

Je sollicitatiebrief (voorzien van foto) kun je sturen naar

Phoenix 3D Metaal, Fijenhof 6, 5652AE Eindhoven. Ter attentie van Personeelszaken of  

mailen naar personeelszaken@phoenix3dmetaal.com 

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

Wij werven onze collega’s graag zelf. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 

dan ook niet op prijs gesteld.

Phoenix 3D Metaal | Fijenhof 6 | 5652 AE Eindhoven | +31 (0)40 25 32 944 | info@phoenix3dmetaal.com

SOLLICITEREN OP EEN NIET TRADITIONELE MANIER MAG NATUURLIJK OOK. VERRAS ONS!

COMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER BINNENDIENST (16-20 UUR PER WEEK)


