
Northern Linen is een dynamische internationale handelsonderneming en een van de grootste spelers 

in het linnen segment van de textielmarkt. Het gehele proces van vlas tot linnen verkoopproduct wordt 

gestuurd vanuit haar kantoor in Nijmegen in samenwerking met een team in Moskou en Shanghai. Een 

platte, no-nonsense organisatie met 25 hardwerkende collega’s, die ook in deze tijd, succesvol is en 

voldoende kansen en mogelijkheden biedt. Onder de handelsnaam Northern Fabrics leveren wij sinds 

enkele jaren ook stoffen in katoen, polyester en viscose kwaliteiten. 

Voor de salesafdeling op ons kantoor in Nijmegen zoeken wij wegens uitbreiding een: 

Commercieel medewerker binnendienst (m/v, 32-40 uur) 

 

 

 

 

 

 

WAT GA JE DOEN? 

Als ondersteunende topper heb jij alles onder controle. Onze salesmanagers hoeven zich dan ook geen 

zorgen te maken over de afwikkeling van de orders die zij binnenhalen. Jij houdt het overzicht en zorgt 

ervoor dat alle administratieve handelingen helemaal tiptop in orde zijn. Jouw belangrijkste taken 

daarbij zijn: 

 Orders verwerken en controleren in ons ERP-systeem en het verdere verloop van de orders 

monitoren i.s.m. afdeling, inkoop, logistiek en boekhouding; 

 Contact onderhouden met onze agenten en (inter)nationale klanten; 

 Heldere schriftelijke verslaglegging van gemaakte afspraken. 

 

WAT BRENG JE MEE? 

Voor het uitvoeren van deze functie is het belangrijk dat je houdt van klantcontact, klanttevredenheid 

en klantgerichtheid. Kortom: alles wat met klanten te maken heeft. Je bent accuraat, nauwkeurig, 

zelfstandig met hands-on mentaliteit. Daarnaast is het voor jou vanzelfsprekend dat informatie en 

documenten op een gestructureerde manier worden beheerd. Om dit pakket compleet te maken 

beschik je over: 

 Minimaal MBO werk-denkniveau; 

 Kennis van en ervaring met MS-office en een ERP-pakket (MS Business Central - Navision); 

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN? 

Wij vertrouwen erop dat jij uitblinkt als commercieel medewerker binnendienst, daarom mag je op 

basis van een 40-urige werkweek rekenen op: 

 Een bruto maandsalaris tussen de €2.300 en € 2.700; 

 Persoonlijke en professionele groeimogelijkheden; 

 8% vakantiegeld; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Pensioenregeling; 

 24 vakantiedagen. 

 

Interesse? Solliciteer dan direct en mail jouw C.V. en korte motivatie t.a.v. Susan Grotenhuis naar 

secretary@northern-linen.com. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:secretary@northern-linen.com

