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Commercieel medewerker binnendienst  
[32-40 uur] 

 

Als commercieel medewerker binnendienst bij ETNA Coffee Technologies ben je het 
eerste aanspreekpunt voor zowel de verkoop als interne organisatie met betrekking tot 
alle verkoopactiviteiten. Vind je het leuk om klanten te woord te staan over 
contractuele (prijs)afspraken, productinformatie en onderdelen? En ben je daarnaast 
administratief sterk in het verwerken van orders, afhandelen van e-mails? Dan drinken 
wij graag een keer een kop koffie met je.  
 
 

Over ETNA 
ETNA Coffee Technologies ontwikkelt en produceert koffiemachines en verkoopt deze 
aan dealers wereldwijd. Onze dealers leveren de ingrediënten en verzorgen de service. 
Of het nu verse bonen of instant producten zijn, onze koffiemachines zetten er een 
heerlijke kop koffie, cappuccino of chocolade van. Dat is onze passie. 
 
Wij zijn gevestigd in Doetinchem. Hier ontwikkelen en produceren wij alle machines. 
Onze passie leidt ertoe dat wij steeds op zoek zijn naar de beste technologieën, 
materialen en machines voor de perfecte kop koffie. 
 
 

Functie 
Onze binnendienst vervult een sleutelrol tussen onze klanten, de buitendienst en 
overige (interne) afdelingen. De afdeling is verantwoordelijk voor het verwerken en 
afhandelen van alle inkomende en deels uitgaande activiteiten (telefoon, email en 
orderintake). Je bent een vraagbaak voor onze klanten met betrekking tot 
contractuele (prijs)afspraken, productinformatie, onderdelen en eventuele 
verkoopacties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct verwerken 
van de orders. 

 

Wat zoeken wij 

 Je hebt een afgeronde opleiding MBO niveau 3 of 4 (commerciële richting). 
 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 
 Aantoonbare klantgerichte en commerciële instelling. 
 Affiniteit met techniek. 
 Gedegen kennis van MS Office en ervaring met een ERP systeem. 
 Goede mondeling en (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands 

en Engels. Duits of Frans is een pre. 
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Wat bieden wij 
Een baan voor in eerste instantie een jaar. Bevalt het wederzijds dan gaan we voor een 
langdurige relatie.  
 
Vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer (0314) 442 442!  
 
Interesse? Mail dan voor maandag 12 maart je motivatiebrief met CV naar afdeling HR:  
HRM@etna-ct.com 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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