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Vacature 22023 

 
Verkoopmedewerker Binnendienst 
 
GraphicALL Systems, specialist op het gebied van etiketteren, coderen en identificeren. 
Locatie: Oud Gastel   
Dienstverband: Fulltime  
 
Functie 
GraphicALL Systems is op zoek naar een nieuwe collega voor de Verkoop Binnendienst! Als Verkoopmedewerker 
Binnendienst ben je verantwoordelijk voor het contact met klanten in Nederland en België. Je adviseert klanten, 
maakt offertes en coördineert het commerciële vervolgtraject. Je werkt in een hecht team met meerdere collega’s 
op de binnendienst, buitendienst en technische ondersteuning. Bij GraphicALL Systems staat samenwerking, plezier 
en klantgerichtheid centraal!  
 
Organisatie 
Als Verkoopmedewerker Binnendienst kom je te werken in een warme en hechte organisatie in Oud Gastel. 
GraphicALL Systems bestaat bijna 25 jaar en levert automatische identificatieoplossingen. Denk hierbij aan 
etiketprinters, softwareoplossingen, barcodescanners, codeerapparatuur en verbruiksartikelen zoals etiketten, 
inkten etc. De klanten van GraphicALL Systems zijn o.a. bedrijven in de voedselindustrie, automotive, AGF, chemie 
en tuinbouw. Naast het leveren van de automatische identificatieoplossingen verzorgd de technische dienst van 
GraphicALL Systems de installatie, onderhoud en reparatie van de producten. Tevens ontwikkelt GraphicALL Systems 
ook software waardoor ze iedere klant maatwerkoplossingen kunnen bieden.  
 
Wat ga je doen?  

• Onderhouden van contact met klanten via de telefoon of mail.  
• Adviseren van klanten m.b.t. alle producten en verbruiksartikelen.  
• Maken en opvolgen van offertes.  
• Bedenken en uitzetten van acties ter bevordering van de sales.  
• Inspelen op ontwikkelingen in de markt bij bestaande klanten en voor het acquireren van nieuwe klanten.   
• Samenwerken en ondersteunen van collega’s in de buitendienst.  
• Aftersales.  
• Bij gebleken geschiktheid, diverse marketingactiviteiten. 
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Waar moet jij aan voldoen?  

• MBO plus/HBO werk- en denkniveau. 
• Een paar jaar werkervaring in een commerciële functie, ervaring binnen de drukwerkindustrie, 

printtechnologie en/of productidentificatie is een pré.  
• Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken en beheerst de Nederlandse en Engelse 

taal. 
• Sociaal sterk, klantgericht en positief.  
• Kennis van SAP en/of Salesforce is een mooie bijkomstigheid.  
• Woonachtig in de omgeving van Oud Gastel. 

 
Wat bieden we jou?  

• Een uitdagende baan met veel autonomie.  
• Goede primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen en trainingen en opleidingen te volgen. 
• Veel andere kansen om je maximaal te blijven ontwikkelen. 

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Als Verkoopmedewerker Binnendienst kom je te werken in een informele en open organisatie. In totaal werken er 
zo’n 20 mensen bij GraphicALL Systems. De organisatie kenmerkt zich door de ondernemende en positieve 
instelling van de mensen. De sfeer binnen het bedrijf is zeer goed en vanuit GraphicALL worden er regelmatig 
verschillende activiteiten ondernomen. Het is een organisatie waar iedereen vrijheid krijgt en samenwerking 
belangrijk is.  
 
Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin h.westerduin@why-search.nl 06 156 318 04. 
 

 
 
 
 


