
Vacature binnendienst  

Customer Support medewerker 
Een baan voor een administratieve regelaar, die schakelt tussen onze klanten, collega’s – op 

kantoor en in de buitendienst – en fabrikanten. 

Ben je goed in communiceren, organiseren en help je mensen graag? Dan hebben we voor jou 

een veelzijdige functie, waarin je je geen moment zult vervelen! 

 
Wij bieden 

 
 40-urige werkweek en 28,5 vakantiedagen 

 
 Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring 

 
 Pensioenregeling met goede voorwaarden 

 
 Werkplek in onze kantoortuin met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal 

 
 Je komt in een hecht en vrolijk team, waarbij de collega’s voor elkaar klaar staan  

 
 Vaste aanstelling na 12 maanden (als het ons beiden bevalt ) 

 
 Zeer goede bereikbaarheid: dichtbij station Breukelen en afslag A2, Breukelen 

 
 

 

Wat ga je doen? 

Wat je vandaag doet kan morgen weer anders zijn. Het ene moment feliciteer je de Account 

Manager met zijn nieuwe order, het andere moment overleg je met je collega van de afdeling 

Technische Dienst met betrekking tot een installatie, om vervolgens telefonisch een klant 

vriendelijk te woord te staan. 

Je krijgt te maken met diverse logistieke, commerciële en administratieve aspecten, het goed laten 

verlopen van (klant)contacten en het inschakelen van de juiste mensen zowel intern als extern. 

Een zeer afwisselende functie, waarbij je met diverse mensen communiceert: 

 Contact en afstemming met klanten, collega’s en fabrikanten 

 Administratieve afhandeling (offerte- en ordertraject) 

 Bijhouden van het CRM-systeem 

 Helpen bij verkoop- en marketingacties (bijv. input geven voor de website) 

 Informatie over producten actualiseren 

 En wat er nog meer moet gebeuren 

Dit heb je 

 MBO+ werk- en denkniveau 

 Ervaring is een soortgelijke functie (is een pré). 

 Een ‘ga-ik-regelen’ houding’ 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

 Sterke communicatieve vaardigheden 



Samen dragen wij ons steentje bij aan de wetenschap 

 

 
 

 
Wij gunnen iedereen een baan in de boeiende 
laboratoriumwereld.  
 
Stel je een wereld voor zonder laboratorium. 
Er zou dan geen levensreddend vaccin zijn en 
ook geen onderzoek naar duurzame energie. 
 
Laboranten zijn onze klanten, vriendelijke 
mensen die een bijdrage leveren aan onze 
kwaliteit van leven en de (toekomst van de) 
wetenschap.  
 
Ook wij dragen ons steentje bij door het 
leveren en onderhouden van 
laboratoriuminstrumenten die daarvoor nodig 
zijn. Dit doen wij bij de meest uiteenlopende 
opdrachtgevers zoals universiteiten, 
ziekenhuizen, onderzoekinstellingen en 
industrie. 

 

Interesse? 

Bel of mail mij, dan plannen we een eerste telefonisch kennismakingsgesprek. 

Koen de Roos, Customer Care Manager 

k.deroos@salm-en-kipp.nl 

Telefoon: 0346 26 90 90 
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