
Bedrijfsprofiel 

Delmo Groep is een familiebedrijf dat is opgericht in 1963. 

Delmo is een handelsbedrijf in benodigdheden en machines 

voor de voedingssector. Delmo Groep is onderverdeeld in 

Techniek (advies, verkoop en serviceverlening in machines en installaties) en Groothandel 

(advies, verkoop en logistieke dienstverlening in benodigdheden voor de voedingssector). 

Nog altijd vindt men bij Delmo dat persoonlijk contact en relatie belangrijk zijn om tot goede 

resultaten te komen. Vanuit die relatie, kennis en een compleet leveringsprogramma biedt 

men een eerlijk en passend advies én levert daarbij het juiste aan de klant: dat is de 

toegevoegde waarde van Delmo! Delmo is op zoek naar een 

 

Commercieel medewerker binnendienst 
Locatie Gouda 

 

De functie 

In de functie van Commercieel medewerker  binnendienst: 

 Heb je dagelijks contact met klanten, en werk je mee aan de dagelijkse 

werkzaamheden op de afdeling orderadministratie zoals orderverwerking, 1e-lijns 

telefoon, facturatie, beheer van diverse emailboxen en ondersteuning bij diverse sales 

gerelateerde acties. 

 Houd je accuraat het CRM systeem bij. 

 Ben je de spil tussen de klant en onze rayon managers. 

 

 

Wat vragen we van jou? 

 MBO/HBO werk- en denkniveau. 

 Je bent stressbestendig en kunt snel schakelen. 

 Je kunt nauwkeurig werken. 

 Je verplaatst jezelf goed in de klant en ziet kansen. 

 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden (Nederlands en 

Engels, Duits is een pré). 

 Je bent handig met het Office pakket en nieuwe software maak jij je snel eigen. 

 

 

Aanbod 

Delmo wil een goede werkgever zijn, dat vertaalt zij in duidelijke en correcte voorwaarden. 

Zij biedt: 

 Een afwisselende functie met enthousiaste collega’s 

 Een ambitieuze en gestaag groeiende organisatie 

 Ruimhartige studieregeling 

 Een werkomgeving waar eigen inbreng en initiatief op prijs worden gesteld 

 Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

 

 

Reageren vacature Commercieel medewerker binnendienst 
Hebben we je interesse gewekt? Stuur je CV en motivatie naar vacature@delmo.nl. 

Wil je informatie over deze job? Bel 088 - 8543 713 en vraag naar Renske de Leede. 

 

 

Delmo stelt acquisitie naar aanleiding van deze advertentie evenals aanbod van 

kandidaten via werving- en selectiebureaus niet op prijs. 

mailto:vacature@delmo.nl

