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De functie  

• Je bent het aanspreekpunt voor jouw relaties. Je 
bent ervoor verantwoordelijk, dat de relaties juist 
geïnformeerd worden over nieuwe producten en 
applicaties. Daarnaast houd je de lopende 
projecten up to date. 

• Je hebt zelf rechtstreeks contact met de klant. Je 
beantwoordt vragen omtrent prijzen, producten en 
offertes en zorgt tevens voor een accurate 
administratieve afhandeling. 

• Geen dag is hetzelfde, wat veel vraagt van jouw 
flexibiliteit en organisatievermogen. Dit maakt het 
werk dynamisch, afwisselend en uitdagend. 

• Je werkt op kantoor in Harderwijk en rapporteert 
aan het hoofd van de afdeling. Naast je collega’s in 
de binnendienst werk je samen met de 
accountmanagers in de buitendienst. 

Ben jij de ideale kandidaat voor ifm?  

• Je bent een ondernemende, gedreven kandidaat 
die communicatief sterk is ontwikkeld. 

• Je hebt affiniteit met techniek. 
• Je bent resultaat- en taakgericht. 
• Je hebt gevoel voor humor, toont eigen initiatief en 

betrokkenheid bij je klanten en de organisatie. 
• Enige jaren werkervaring is een pre. 
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en 

geschrift en beschikt over de Engelse en Duitse 
basiskennis. 

• Je woont in de omgeving van Harderwijk. 

Wij zoeken op korte termijn een gemotiveerde 
kandidaat voor een fulltime (40 uur) functie van 

MEDEWERKER VERKOOP 
BINNENDIENST (m/v) 

Ontwikkel jezelf en geef je carrière vorm bij 
ifm electronic! 

Gestart in 1969 met de verkoop van sensoren en 
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende 
organisatie met meer dan 6.000 werknemers in meer 
dan 70 landen. 

Hoogste kwaliteitsstandaarden en voortdurende 
innovaties zijn deel van ons succes. De betrokkenheid 
naar onze klanten en medewerkers is een belangrijk 
onderdeel van onze filosofie. 

Wat kan je van ifm verwachten?  

• Een enthousiast team. Binnen dit team is er 
voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. 

• Solide organisatie met een goede werksfeer. 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden (o.a. 30 

verlofdagen + bonusregeling). 
• Producten van hoge kwaliteit. 
• Een intensieve scholing en marktgerichte 
• trainingen. 

Interesse ? 

Stuur dan vandaag nog je CV en sollicitatiebrief aan 
vacatures@ifm.com of naar ons postadres t.a.v. P&O. 

 


