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Fulltime commercieel  
binnendienst medewerker  

Wij zijn wij? 
De Cable Connectivity Group is opgericht in 2019 en is sindsdien een 

vooruitstrevende en internationale speler in de markt voor speciaal kabels en 

connectiviteitsoplossingen. CCG is ontstaan als gevolg van de samenvoeging van 

verschillende succesvolle bedrijven in de kabel- en connectiviteitsbranche.  

De onderneming produceert, distribueert en assembleert speciaal kabels en 

kabelharnassen en accessoires. Over de aankomende jaren is de ambitie gericht op 

het groeien van de omzet bij bestaande en nieuwe klanten door specifieke klant 

segmenten te identificeren waar de onderneming sterk in is en daar een leidende 

positie in op te bouwen. We zijn een internationale groep met veel ontwikkeling 

kansen voor mensen die willen leren en groeien. 

Klanten van CCG 
Wij hebben alleen zakelijke klanten. Onze klanten bestaan uit technische 

groothandels, installatiebedrijven en eind klanten die kabels gebruiken bij het 

vervaardigen van hun producten. Klanten zijn actief in diverse bedrijfstakken.  
Onze producten worden overal toegepast. Bij de klant heb je te maken met 

verschillende mensen. Hierbij kan je denken aan inkopers, projectleiders, tekenaars, 

maar ook mensen op directieniveau en ingenieurs. Dit zorgt ervoor dat er rekening 

gehouden dient te worden met de verschillende wensen en verlangens per type klant 

en gesprekspartner. Het werk in de binnendienst is dan ook nooit saai! 

 

Wij groeien en zoeken een ambitieuze collega 

We zijn op zoek naar een binnendienst medewerker met passie voor relaties 

opbouwen met zakelijke klanten door expertise en service.  

Jouw werkgebied zijn (potentiële) klanten in de Belgische- en Luxemburgse markt. 

 

De binnendienst als schakel tussen de klant en onze organisatie 
De binnendienst vervult een cruciale rol binnen de organisatie. Door dagelijks 

contact met onze klanten per telefoon en email is de binnendienst een essentiële 

bron van informatie die essentieel is voor de groei van de onderneming.  

Door onze klanten te adviseren en warme relaties te onderhouden, en op te bouwen 

bij potentiële klanten, is de binnendienst als eerste op de hoogte van alles wat er 

speelt in de markt. De binnendienst verzamelt van alle klanten relevante informatie 

die de onderneming in staat stelt om investeringskeuzes te maken.  
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De rol  
• Met jouw vakkennis en open communicatie weet je jouw klanten op de juiste 

manier te benaderen en aan ons te binden.  

Hierbij hoort: 

• Proactief telefonisch contact met de klanten waar jij verantwoordelijk voor 

bent. 

• Technisch advies geven over de producten die passen bij de behoefte van de 

klant. 

• De producten van CCG kennen, proactief meedenken en voorstellen aan de 

klant. 

• Je toont eigen initiatief om klantrelaties te onderhouden. 

• Je werkt goed samen met je collega accountmanager en binnendienst 

collega’s. 

• Je ziet de potentie in de markt en weet dit om te zetten in concrete acties. 

 

Taken 

• Het actief onderhouden van een warme en open relatie met onze klanten.  

• Dagelijks telefonisch- en email contact met zowel bestaande als nieuwe 

klanten. 

• Meedenken met klanten bij technische vraagstukken. 

• Het opstellen van offertes en opvolging. 

• Klantinformatie verzoeken opvolgen en afhandelen. 

• Orders invoeren, versturen en opvolgen. 

• Contacten onderhouden met leveranciers omtrent prijzen en levertijden. 

• Signaalfunctie naar de afdeling inkoop m.b.t. voorraad status en forecast. 

• Pro actief (in- en outbound) sales activiteiten en lead generatie. 

• Klant issues snel en adequaat oppakken en oplossen. 

• Locatie: Sint-Niklaas 

 

Eigenschappen van de kandidaat: 

• Relevante werkervaring in een commerciële binnendienst rol.  

Dit kan zijn in een commerciële binnendienst rol of in een technische functie 

binnen een technisch distributiebedrijf of een productiebedrijf gericht op 

zakelijke eind klanten 

• Sterke communicatieve en commerciële vaardigheden 

• Klant- en kwaliteitsgericht 

• Resultaatgericht 

• Zelfstandig en samenwerkingsvermogen 

• Ondernemerschap 

• Hoge mate van verantwoordelijkheid 

• Resultaatgericht 

• Vakinhoudelijk gericht, gemotiveerd voor je eigen vakgebied & bent leergierig  

• Ervaring met eindklanten is een pré 

• Gezien de BeLux markt is naast de Nederlandse taal ook de Franse taal een 

must. 
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Aanbod: 
• Vast contract van onbepaalde duur 

• Uitstekend salaris (aangepast aan je competenties & ervaring) 

• Sec. arbeidsvoorwaarden: opbouw pensioen, vakantiegeld, 13de maand, 

vergoeding hospitalisatieverzekering, reisvergoeding & ecocheques 

• 20 wettelijke vakantiedagen 

• 6 extra Adv-dagen op basis van 39 u/week werkschema 

• Verschillende opleidingsmogelijkheden 

   

 

Heb je interesse of heb je vragen over deze vacature?  
 

Stuur je CV en motivatie naar Aziz Jaffal (Sales Manager BeLux)  

Email: hrm@jobarco.com  

Mobiel: +32 0497 522 00 
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