
MACHTIG WERK BIJ SICK – BIJ JOU IN DE BUURT

COMMERCIEEL  
MEDEWERKER BINNENDIENST 
(32 tot 40 uur – Bilthoven)

WAT GA JE DOEN?
SICK staat voor kwaliteit, innovatie én duidelijkheid. Veel van onze klanten werken 
dan ook graag met onze oplossingen. Als Commercieel Medewerker Binnendienst 
merk je dat elke dag. In het dagelijks contact met klanten beantwoord je vragen 
over producten en prijzen, zorg je voor offertes, geef je zelf korte adviezen en  
verwijs je door naar de applicatie-engineers als een specialistische blik nodig is. 
Je vraagt net zo lang door, totdat jij en je collega’s precies helder hebben waar-
voor de klant belt of mailt. 

Als echte contactmaker weten klanten jou al snel te vinden – en jij hen. Want  
als energieke Commercieel Medewerker Binnendienst benader je klanten en 
prospects ook zelf. Hebben ze de informatie gekregen? Willen ze de offerte in 
een order omzetten? Kun je klanten die een tijdje geen contact hadden met 
SICK, wellicht helpen met een oplossing voor een actueel vraagstuk? Met jouw 
enthousiasme en commercieel gevoel – plus wat affiniteit voor techniek – weet  
je iedereen te interesseren in de oplossingen en meerwaarde van SICK. 

WAAR KOM JE TE WERKEN?
Als Commercieel Medewerker Binnendienst maak je deel uit van het kleine en 
hechte team van de afdeling Inside Sales. Je collega’s helpen je vanaf dag één  
op weg om je werk goed te kunnen doen. Zij begrijpen goed dat je niet over alle 
technische kennis beschikt – als je er maar voor openstaat. Samen zorgen jullie 
ervoor dat klanten tevreden zijn en commerciële doelen worden gehaald. 

WIE BEN JIJ?
Word jij onze nieuwe collega op Inside Sales? We zoeken iemand met de  
volgende eigenschappen:

 Je werkt graag klantgericht – dat zit in je – en hebt een goed ontwikkeld 
commercieel gevoel.

 Je hoeft geen berg aan technische ervaring mee te brengen,  
maar technische affiniteit en interesse is wel handig.  

 Je zet graag je tanden in uitdagende vraagstukken: pas als jij helder hebt  
waar het over gaat, zet je de vraag door naar de rest van de organisatie.

 Je hebt een gezonde dosis nieuwsgierigheid en leert graag elke dag  
iets nieuws.

 Je bent een echte teamspeler voor klanten én collega’s.

Marcel, Inside Sales Engineer:
“Het leuke van SICK is dat je niet alleen topkwaliteit verkoopt, je hebt ook een 
breed assortiment te bieden. Toen ik bij de concurrent werkte, moest ik vaker  
nee verkopen. Maar SICK kán het gewoon, en dat weten klanten. Die bellen ons  
bij moeilijke vraagstukken en vertrouwen erop dat wij het voor elkaar krijgen.”

Richard, Inside Sales Engineer:
“Ik werk alweer zes jaar bij SICK. In die tijd heb ik op technisch gebied veel  
geleerd van mijn collega’s. En nog steeds weet ik niet alles. De diversiteit aan 
SICK-producten en klantvragen is zo groot – en dat maakt mijn werk ook zo leuk. 
Geen dag is hetzelfde. En ik kan deels nog thuiswerken ook!”

MEDEWERKER  
ORDER ADMINISTRATIE 
(32 tot 40 uur – Bilthoven)

WAT GA JE DOEN?
De functie van Medewerker Order Administratie is bij SICK verre van saai. Vanaf 
het moment dat je de bestelling van een klant invoert, ben jij er verantwoordelijk 
voor dat de klant de juiste sensor op het juiste moment krijgt. Je houdt in de  
gaten of alles volgens planning loopt, belt of mailt veel met klanten over prijs en 
levertijden, en overlegt bij vragen of hobbels in het ordertraject met collega’s in 
Nederland en Duitsland. Ondertussen hou je de klantenadministratie en voor-
raadmutaties bij en verstuur je de facturen.

WAT DOE JE STRAKS?
Ben je toe aan meer uitdaging in je werk? Als internationaal bedrijf biedt SICK  
je de kans om je te verdiepen in alle internationale aspecten van ordertrajecten. 
Wat te doen bij embargo’s? Hoe zit het met de BTW bij internationale leveringen?  
Als jij het aankunt, mag je je tanden in dit soort vraagstukken zetten.

WIE BEN JIJ?
Pas jij bij ons enthousiaste en hechte team op de Order Administratie?  
We zoeken iemand met de volgende eigenschappen en bagage:

 Je bent een echte teamspeler voor collega’s én klanten.
 Je hebt een mbo+ werk- en denkniveau en minimaal  
2 jaar administratieve werkervaring.

 Je communiceert goed en gemakkelijk – zowel schriftelijk als mondeling –  
in het Nederlands en het Engels.

 Je denkt in oplossingen en overlegt daarover makkelijk met de klant.
 Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en organiseert je eigen werk.

Annuska, medewerkster Order Administratie:
“De ontvangst en het inwerkprogramma waren zo goed geregeld – het was een 
warm bad! Dat heb ik bij geen enkele werkgever nog meegemaakt. Het werk op 
de Order Administratie is uitdagend en leuk. Er komt zoveel meer bij kijken dan 
orders inkloppen. Dit werk doe je niet op de autopiloot.” 

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN SICK?
SICK is een echt familiebedrijf. De sfeer is informeel, we communiceren op een 
directe manier met elkaar en er is ruimte voor humor. Onze arbeidsvoorwaarden, 
opleidings- en doorgroeimogelijkheden zijn in alle opzichten goed – vraag er gerust 
naar tijdens onze kennismaking. Bovendien is er altijd die bijzondere SICK-aan-
dacht voor jou als medewerker: een lekkere lunch samen, een verjaarsbloemetje 
of -kaartje voor iedereen in het gezin of een bijzonder personeelsfeest – we doen 
altijd iets extra’s.

GEÏNTERESSEERD? LAAT VAN JE HOREN
Ben jij als Commercieel Medewerker Binnendienst of Medewerker Order  
Admini stratie helemaal op je plaats bij een technisch-commerciële club als SICK?  
Informeer of solliciteer dan meteen. Bel Isabelle Snoek op 06 83 96 58 07 of 
stuur een e-mail naar isabelle.snoek@sick.nl. Wij maken graag kennis met je.

Zoek je een interessante baan bij jou in de buurt? Kies voor SICK, de nummer 1 van de wereld in industriële sensoroplossingen. Je kent 
ons misschien niet, maar we scannen bijvoorbeeld je kofferlabel als je met het vliegtuig gaat. En we zorgen ervoor dat in het distributie-
centrum jouw pakje met de juiste vrachtwagen meegaat. Hoewel we internationaal met verschillende vestigingen samenwerken, voelt  
het bij ons in Bilthoven nog steeds aan als een familiebedrijf. Past dat bij jou? Check onderstaande vacatures.

Marcel Richard Annuska


