
Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux.
Met meer dan 140 medewerkers en vestigingen in Nederland en België, zijn wij een
van de marktleiders in Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt,
supermarkt, drogisterij en apotheek.

Vanwege onze snelle en constante groei zijn wij op zoek naar:

CUSTOMER SERVICE 
MEDEWERKER (M/V)

In deze dynamische functie ben jij betrokken bij het voortraject van projecten door het
ondersteunen van onze internationaal gestationeerde verkopers. De primaire taak van deze
functie is het van A tot Z behandelen van orders en deze door communicatie met klanten en
collega’s zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Je werkt binnen een hecht team en zult met collega’s van verschillende afdelingen
samenwerken om elke order succesvol af te werken. Door de vele branchés die wij bedienen
en de diverse taken van deze functie is geen dag hetzelfde.

Jouw werkzaamheden:
• Ondersteunen van sales door middel van o.a. offertes en samples.
• Orders administratief verwerken en van A tot Z behandelen.
• Het bestellen/afroepen van benodigde componenten.
• Contact met klanten en collega’s in binnen en buitenland.

Wij vragen:
• Beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal (Duits en/of Frans is een pré).
• Computervaardigheden (Microsoft Dynamics Navision is een pré).
• Commercieel inzicht.
• Stressbestendig, flexibel en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
• Klantvriendelijk, makkelijk in de omgang met collega’s en communicatief sterk.

Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving, waar een informele sfeer hangt en de lijnen kort zijn.
• Alle ruimte en flexibiliteit om jezelf en de functie verder te kunnen ontwikkelen.
• Doorgroeimogelijkheden.
• Een competitief salaris.

EXPERTS IN TUBEPACKAGING MULTITUBES.COM

Ben jij enthousiast geworden over de vacature? Stuur dan snel je motivatiebrief
en C.V. naar: vacatures@multitubes.com
Mocht je aan een van bovenstaande punten niet voldoen maar ben je er toch van overtuigd 
dat jij wel de juiste persoon voor deze job bent aarzel dan niet alsnog contact op te nemen!
Voor meer informatie over Multitubes kun je kijken op onze website: www.multitubes.com.




