
Customer Support medewerker – front office 
Breukelen, 40 uur per week 
 
In deze veelzijdige functie ben jij het vertrouwde aanspreekpunt voor onze klanten, collega’s 
en leveranciers. Je komt te werken in een klein team van een gezellig familiebedrijf, met korte 
lijnen, een informele sfeer en een pingpongtafel.  
 
Geen ervaring met onze branche? Gewoon solliciteren! Wij vinden jouw kwaliteiten en 
persoonlijkheid veel belangrijker.  

 
Een willekeurige werkdag… 
…ziet er als volgt uit. Na het bespreken van de nieuwste Netflix series met collega’s, stuur je 
een e-mail met bestelgegevens naar een nieuwe klant. Vervolgens heb je overleg met je 
collega Product Specialist en werkt de besproken offerte uit. Hierna bel je met een Italiaanse 
leverancier om dat ene speciale verzoek van een trouwe klant te bespreken.  

Nadat je een kop thee hebt gehaald, gaat de telefoon. Je verbindt het gesprek door met de 
juiste collega. Tussendoor lever je actuele informatie aan voor onze website. En als aan het 
eind van de dag een grote bestelling voor een analyzer binnenkomt, maak je eerst even een 

vreugdedansje, om de order daarna nauwkeurig te controleren.  
 
Wij vragen 
 MBO+ werk- en denkniveau 

 Een ‘ga-ik-regelen’ houding’ 
 Ervaring in een Support/Helpdesk functie 
 Communicatieve kameleon 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 
Wij bieden 
 40-urige werkweek 

 Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring 
 Goede pensioenregeling 
 28,5 vakantiedagen (bij 40-urige werkweek) 
 Werkplek in onze kantoortuin met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal  
 Zeer goede bereikbaarheid: dichtbij station Breukelen en afslag A2, Breukelen 
 

Nieuwsgierig of direct reageren? 
Spreekt dit alles jou aan? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie en jouw cv naar: 
Koen de Roos, Customer Care Manager, k.deroos@salm-en-kipp.nl. 

Nieuwsgierig? Bezoek onze website www.salmenkipp.nl, stuur een mail of bel. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

SALM EN KIPP is voor haar Nederlandse en Belgische klanten al 123 jaar de vertrouwde partner voor zorgeloos 
functionerende laboratoriumsystemen. Onze opdrachtgevers zijn ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, 
universiteiten en de industrie. Bij ons familiebedrijf in Breukelen heerst een cultuur van vertrouwen, eerlijkheid, 
humor en vriendelijke, oprechte aandacht voor elkaar. Technologisch advies en servicegerichtheid staan daarbij hoog 
in het vaandel. 

 
 
 

 

SALM EN KIPP   Tel. +31(0)346 26 90 90    www.salmenkipp.nl   info@salm-en-kipp.nl 

 

X-pert in Laboratoriumapparatuur 
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