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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

 

Over deze functie 

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze relaties, waarbij je samen met collega’s verantwoordelijk bent voor 

het complete ordertraject van offerteaanvraag tot after-sales. 

In dit traject handel je binnenkomende telefoongesprekken, orders en aanvragen af en je bent niet bang om zelf 

de telefoon te pakken, klanten te benaderen en waar nodig zelfs te bezoeken.  

Uiteraard verwerk je alle acties, offertes en de logistieke afhandelingen van orders in onze ERP systemen.  

Jij bent op de hoogte van de ontwikkelingen bij en van jouw klanten. Je speelt daarop in en vertaalt wensen 

naar mogelijkheden en vragen naar haalbare oplossingen. 

Het vertalen van onze technische producten naar klantvoordelen is een essentieel onderdeel binnen de functie. 

Het is dan ook erg belangrijk voor Cumulus, dat je sterke affiniteit hebt met techniek en bereid bent om in jezelf 

te investeren door onze producten je snel eigen te maken.  

Cumulus zal jou hierin helpen middels het Cumulus opleidingsprogramma en natuurlijk krijg je in het begin een  

“Training-on-the-job”, wat inhoudt, dat je wordt ondersteund en begeleid door ervaren collega’s. 

 

Met andere woorden je moet het leuk vinden om te leren en te groeien naar een toekomst binnen Cumulus! 

 

Wie is Cumulus Nederland BV 

Cumulus is een dynamisch en sterk gespecialiseerd bedrijf op het gebied van industriële luchtbevochtiging en 

waterbehandeling. Onze systemen zijn internationaal toonaangevend. Wij zijn al vele jaren zeer actief in de 

grafische industrie, houtsector, voedingsmiddelen industrie, utiliteiten en nog vele anderde sectoren.  

 

Cumulus is de specialist in het ontwerpen, produceren, leveren, monteren en onderhouden van: 

 Luchtbevochtiging installaties op basis van perslucht; 

 Luchtbevochtiging installaties op basis van hoge druk; 

 Luchtbevochtiging installaties op basis van stoom; 

 Ultrasoon luchtbevochtig installaties; 

 Waterbehandeling installaties. 

Door de jarenlange praktijkervaring en goed geschoold personeel, kunnen wij als geen ander de passende 

oplossing bieden op het gebied van luchtbevochtiging en waterbehandeling. Wij stellen hoge eisen aan de 

kwaliteit van onze producten en aan onze dienstverlening. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan en zijn 

er trots op dat onze eigen ontwerpafdeling steeds weer nieuwe en betere producten ontwikkelt. 

 

Wij zijn er ook trots op, dat deze afdeling al diverse patenten heeft verkregen. 

Internationaal zijn wij met een gouden onderscheiding bekroond. 

 

Zie onze website, waarbij ook de klant aan het woord komt over Cumulus: http://www.cumulus.nl/ 
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Hoofdactiviteiten 

 Actieve telefonisch benadering van klanten n.a.v. bouwplannen 

 Het registreren van de gegevens die nodig zijn om zelfstandig de juiste offerte uit te brengen; het geven 

van advies en opvolgen van offertes 

 Het op correcte wijze starten, volgen en bijhouden van de orderprocedure  

 Het onderhouden van bestaande relaties 

 Het ontvangen van klanten 

 Deelnemen aan noodzakelijke werkoverleg 

Functie eisen 

 Minimaal MBO werk- , denk- en ervaringsniveau op commercieel gebied  

 Technische afiniteit, bereidheid om kennis op te doen van producten 

 Goed kunnen werken met Office software, ERP software 

 Aantoonbare ervaring in telefonische verkoop 

 Uitstekende communicatieve vaardigheid in woord en geschrift 

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 Vaardigheid in Duits en Frans is een pré 

 

Profiel kandidaat: 

 Ambitie om te groeien in de job 

 Flexibel 

 Positieve instelling 

 Communicatief vaardig 

 Representatief met een dienstverlenende, klantgerichte en klantvriendelijke instelling 

 Een hoge mate van vasthoudendheid bij het binnenhalen van ( mogelijke ) nieuwe opdrachten  

 Ordelijk en systematisch werken voor het accuraat verwerken van gegevens van diverse aard 

 Resultaatgerichte, zelfstandige werker met duidelijk, eigen initiatief 

 Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een 

onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is 

 Integer: handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de 

functie te maken hebben 

Wat wij bieden 

 Een salaris welke marktconform is, op basis van opleiding en ervaring 

 Hoge mate van vrijheid 

 Gezellige en open werksfeer 

 Beschikking tot het Cumulus on-line opleidingsprogramma 

 Kans op het doorgroeien binnen Cumulus 

 Zelfstandige baan, een breed scala van klanten in een groeiend bedrijf 

 Uitzicht op een vaste aanstelling, met daarin een persoonlijk opleidingsplan 

Voel je jezelf aangetrokken om bij een mooi bedrijf met een mooi product en een erg gevarieerde klantenkring 

te komen werken, stuur dan jouw CV met jouw motivatie en referenties naar: richard.peters@cumulus.nl  

Meer weten of direct solliciteren? 

 

Contactpersoon: 

Richard Eduard Peters 

HR  

T: +31 485 515369 

E: richard.peters@cumulus.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


