Merchandiser Technische Groothandel
(buitendienst/binnendienst)
Connected Business (CB) – Raamsdonksveer
Bedrijfsprofiel
Met een grote verscheidenheid aan producten en diensten, maar vooral met overtuiging, ervaring en kwaliteit,
biedt itsme machinebouwers en industriële eindgebruikers advies en oplossingen die bijdragen aan hun succes.
Het team van Connected Business bestaat uit 11 medewerkers die nauw samenwerken om dit succes te
realiseren. Hiervan werken 6 collega’s volledig in de rol van Merchandiser (buitendienst), 3 collega’s in de rol van
Vertegenwoordiger en 2 binnendienst medewerkers.
Over itsme
itsme (industrial technology and supply for mechanical and electrical) richt zich met een gevarieerd aanbod aan
elektrotechnische en mechanische producten, diensten en oplossingen op industriële eindgebruikers, machine en modulebouwers en technisch installateurs. Naast itsme in Nederland kent de groep een viertal
zusterondernemingen in het buitenland (België, Duitsland, Roemenië en Spanje). De itsme groep heeft een
jaaromzet van circa 220 miljoen en telt 550 medewerkers waarvan 450 in Nederland. Kijk voor meer informatie
op www.itsme.eu.

Functieomschrijving
De afdeling Connected Business adviseert klanten met betrekking tot het algemene logistieke proces tussen de
klant en itsme. Daarnaast adviseren zij over het interne logistieke proces bij de klant, bijvoorbeeld over de
inrichting van (voorraad)systemen en het productieproces. Deze rol van Merchandiser is hierin een
combinatiefunctie van buiten- en binnendienst, waarbij de nadruk bijna volledig op de buitendienst (90%) ligt.
In de buitendienst val je door heel het land in bij ziekte of afwezigheid van collega’s. Je neemt hierbij een gehele
route over: Dit kan de ene keer een route in het noorden en de andere keer in het zuiden van Nederland
betreffen. In de binnendienst ben je voornamelijk bezig met licht administratieve werkzaamheden.

Functie inhoud
De taken van de Merchandiser (buiten- en binnendienst) bestaan uit:
Buitendienst:
 Het opbouwen, onderhouden, verhuizen en ( soms ook ) demonteren van de 2bin - en zelfscansystemen
bij klanten
 Het bezoeken en bevoorraden van CB-oplossingen bij klanten (op invalbasis)
 Het communiceren met verkoop over alle voorkomende zaken rondom CB-oplossingen
 Uitvoeren van Spare Parts Organizing Service (SPOS)
 Het aanspreekpunt van itsme op de werkvloer bij klanten
 Tijdige rapportage van knelpunten aan de Manager Connected Business
Binnendienst:
 Het samenstellen, bijhouden en aanpassen van artikelbestanden
 Printen en updaten van stickers ten behoeve van nieuwe en bestaande CB-oplossingen
 Het samenstellen van verbruiksanalyses van CB-oplossingen
 Het vastleggen van klant artikel koppelingen in SAP
 Tijdige rapportage van knelpunten aan de Manager Connected Business

Persoonlijke kenmerken
 Je bent zelfredzaam; in staat om zelfstanding te werken
 Je bent flexibel; de mogelijkheid om in te vallen voor andere routes
 Geen 9 tot 5 mentaliteit
 Je bent communicatief vaardig
 Je vindt het leuk om veel op de weg te zitten, maar binnen op het kantoor zitten is ook geen straf

Functie-eisen
 Minimaal een afgeronde mbo-opleiding
 Ervaring in een logistieke functie en/of omgeving
 Ervaring met Excel
 Ervaring met SAP is een pré
 Rijbewijs B

Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarde, waaronder
reiskostenvergoeding, een studiekostenregeling, collectieve zorgverzekering en korting op bedrijfsfitness.

Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je sollicitatie voorzien van je CV ter attentie van Eva van
Olphen naar HR@itsme.eu. Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 0162 – 484200.

