
Inside Sales  
Proeve Select is een onafhankelijke, automotive dienstverlener voor de particuliere en 
zakelijke markt. Als automotive intermediair helpen wij klanten in hun zoektocht naar een 
nieuwe of gebruikte auto. Middels een breed netwerk in automotive, kunnen wij als 
bemiddelaar een compleet en overzichtelijk mobiliteitsplan op maat bieden voor aanschaf, 
lease of financieringen.Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar een Commercieel 
Medewerker Binnendienst met ambitie. 

Standplaats 
Zaandam 
 
De functie 
Als Commercieel Medewerker Binnendienst (Inside Sales) bij Proeve Select ben jij het 
contact tussen de leasemaatschappij, het autobedrijf en onze klant. Hierbij zul je vragen 
beantwoorden over o.a. de verschillende mogelijkheden qua financiering, leveringen, prijzen 
en offertes. Je hebt een praktische aanpak om je eigen succes te bepalen, doelen te 
bereiken en te overtreffen. Met een klantgerichte instelling weet jij de vraag van de klant op 
juiste waarde te schatten en bedien je onze klanten zodanig dat ze met een tevreden gevoel 
een keuze voor een financiering kunnen maken. Je werkt nauw samen met de Sales 
Manager om alle soorten klantvragen te realiseren. Ook werk je mee aan de optimalisatie 
van interne processen en draag jij zorg voor de nodige administratieve werkzaamheden. 
 
Salarisindicatie 
€1.900,- tot €2.400,- bruto per maand excl. een progressieve bonusregeling, gebaseerd op je 
prestaties. 
 
Onze ideale kandidaat 

o Je bent beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week 
o Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met een luisterend oor voor de klant, 

die een passie voor mensen en auto’s heeft 
o Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding, bij voorkeur in een commerciële 

richting 
o Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
o Je bent servicegericht en communicatief vaardig 
o Je bent goed in timemanagement, flexibel en je bent stressbestendig 
o Affiniteit met- of ervaring in de autobranche is wenselijk 

 
Wat wij jou bieden 

o Een marktconform salaris o.b.v. kennis en werkervaring 
o Een veelzijdige en dynamische functie bij een snelgroeiende organisatie 
o Aansprekende klanten en een netwerk van aansprekende auto-, leasebedrijven, 

klanten, relaties en prospects 
o Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden 
o Een grote mate van zelfstandigheid en ruimte voor eigen inbreng 
o Een bedrijf waarbij plezier en persoonlijke ontwikkeling centraal staat en successen 

gevierd worden met incentives en uitjes 
o Werken in een modern en stijlvol kantoor 
o Netwerkmogelijkheden op vooraanstaande beurzen en evenementen 
o Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 
 
Reageer direct! 
Ben je enthousiast geworden voor de functie Commercieel Medewerker Binnendienst? 
Graag ontvangen we je motivatiebrief en CV. Je kunt deze sturen naar info@proeveselect. 
Voor meer informatie kun je bellen naar Bryan Proeve, bereikbaar op 075 - 207 3404. 


