
 

 

Waar ga je werken? 
Platinum BV is een specialist in de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van 
parasols, parasolvoeten en tuinmeubelhoezen. Gevestigd in Breda, maar met 
wereldwijde ambities. Onder merknamen als Platinum, AeroCover, Aquashield en 
meerdere private labels wordt verkocht via een internationaal dealernetwerk van 
voornamelijk tuincentra, speciaalzaken en grootwinkelbedrijven. Door onze kernwaarden 
Focus, Ontzorgen, Onderscheiden en Verwachtingen Overtreffen wordt Platinum in de 
markt zeer gewaardeerd door zowel consument als winkelier. 
We zijn ambitieus, groeien hard en zijn op zoek naar een topper die ons team wil 
versterken. 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste Commercieel Medewerker binnendienst (M/V) 
 
Wat ga je doen? 
In deze afwisselende en veelzijdige functie ben je actief binnen een internationaal 
georiënteerde, dynamische organisatie. 
Je bent het aanspreekpunt voor klanten uit alle delen van de wereld in het totale order-
proces. Jij bent hun “go-to person”. Hierin ben je daarnaast een sparringpartner van de 
nationale en internationale buitendienst. 
De werkomgeving zit, wegens het seizoenskarakter van ons bedrijf, vol 
tempowisselingen. Daar krijg jij energie van. Onder stress bloei je op en in rustige tijden 
pak je proactief zaken op. 
Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit:  
- Registreren en afhandelen van serviceverzoeken vanuit onze B2B klanten. Daarbij zorg 
je voor een snelle en correcte afhandeling binnen de bestaande procedures. Hierbij 
streef je altijd naar een goede commerciële oplossing. Je bouwt hierbij een goede relatie 
op met de klant. 
- Het up-to-date houden van artikelinformatie, serviceboek en databank. 
- Volledige verkoopondersteuning. Offertes uitwerken, orders aannemen en verwerken. 
- Verstrekken van productinformatie en advies.  
- Verwerken van pakbonnen voor het magazijn en het inplannen van transport. 
- Administratieve verwerking van informatie en klantgegevens in het systeem. 
- Waar nodig ondersteun je collega’s bij andere voorkomende werkzaamheden. 
 
Wat vragen we van je? 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in zowel woord als geschrift. 
Beheersing van de Franse taal is een pre.  
- Je kunt goed overweg met Office 365 en hebt ervaring met een ERP systeem (SAP). 
- Je bent servicegericht en klantvriendelijk. Je denkt commercieel en werkt 
oplossingsgericht. 
- Je bent proactief en communiceert helder zowel intern als extern, met gevoel voor 
context en decorum. 
- Je bent stressbestendig en houdt onder alle omstandigheden het overzicht. 
- Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken. Je werkt nauwkeurig en 
georganiseerd. 
- Je durft jouw mening te geven en ideeën aan te dragen en hebt affiniteit met 
detailhandel en/of tuinmeubelbranche. 
- Je woont in Breda of de directe omgeving van Breda en bent in bezit van rijbewijs en 
auto. 



 

 

- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur enkele jaren 
werkervaring in een vergelijkbare functie. 
- Fulltime heeft de voorkeur, parttime is bespreekbaar. 
 
Wij kunnen we jou bieden? 

 Een informele, internationaal georiënteerde werkomgeving. 
 Werken in een dynamisch team met no-nonsense cultuur waar initiatief wordt 

gewaardeerd. 
 Een afwisselende en verantwoordelijke functie binnen een sterk groeiend bedrijf. 
 Een goed salaris en secundaire voorwaarden. 

Interesse: 
Ben jij dit nieuwe talent waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan direct!  
Stuur jouw c.v. voorzien van pasfoto en motivatie t.a.v. Dhr. Rob Tax, Operations 
Manager, naar “hrm@platinum.nl”. 
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.platinum.nl / www.aerocover.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


