
 

             
 

 
 
De Wittenburg Group is een groep van drie familiebedrijven dat speciale technische 
kunststoffen, thermoplastische elastomeren en medische polymeren produceert. Al meer 
dan 120 jaar heeft de Wittenburg Group een internationale reputatie opgebouwd als het 
gaat om technische prestaties, innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid. De groep bestaat 
uit drie productielocaties: Zeewolde, Etten-Leur en Zhuhai in China en wij produceren 
Witcom® en Cawiton® materialen.  
 
Onze ambitie is om samen met onze business partners innovatieve oplossingen te 
ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame toekomst voor mens en onze planeet. 
 
De Cawiton® materialen van harde en zachte kunststoffen en thermoplastische elastomeren 
worden gebruikt in de medische, farmaceutische en voedselindustrie. Onze uitgebreide 
kennis en vermogen om vele, vaak tegenstrijdige, eigenschappen te combineren in één 
materiaal, maakt ons uniek. Dit zorgt er weer voor dat onze klanten hun producten snel op 
de markt kunnen krijgen, het verbetert de betrouwbaarheid en minimaliseert de 
productkosten. 
 
 

INHOUSE SALES / OFFICE MEDEWERKER 
PARTTIME OF FULLTIME  

 
 
Jij bent de schakel tussen onze klanten, ons wereldwijde verkoop-team en onze interne 
Wittenburg organisatie op onze standplaats in Zeewolde. 
 
 Jouw uitdaging  
 

• Als Inhouse Sales / Office medewerk(st)er ben jij het eerste aanspreekpunt voor 
klanten en ondersteun je jouw commerciële buitendienst collega’s. Je onderhoudt 
contact met bestaande klanten en je rapporteert inhoudelijk aan de Sales Manager; 

• Alle verkooporders worden door jou ingevoerd waarbij jij de levertijden afstemt met 
de productieplanning en de levertijd bevestigd naar de klant; 

• Relatiebeheer in ons ERP systeem;  

• Je hebt een coördinerende rol tussen de verschillende afdelingen over lopende 
orders, namelijk met Inkoop, Productie, Logistiek, Financiële administratie en Sales; 

• Receptie taken zoals het beantwoorden van de telefoon en het ontvangen van 
bezoekers horen bij het takenpakket. Daarnaast doe je een aantal backoffice taken.  

 
 
 
 
 
 



 

             
 

 
 
Jouw profiel  
 

• Klantvriendelijk en service gericht 

• Een teamspeler met goede interpersoonlijke vaardigheden, een sterke drang naar 
prestaties en in staat om op tijd resultaten te genereren. 

• Jij bent stressbestendig en kan goed prioriteiten stellen; 

• Gedrevenheid om te leren en te verbeteren; 

• Een positieve mentaliteit en bijdrage aan de sfeer; 

• Goede communicatie in woord en geschrift in zowel het Nederlands als Engels, bij 
voorkeur ook Duits;   

• De interesse om voor een technisch bedrijf te werken.  
 
 
Indien je jezelf herkent in dit profiel en graag werkt in een modern bedrijf in de 
kunststoffenindustrie dan zien we graag vóór 15 mei 2022 je reactie tegemoet via 
HR@wittenburgbv.nl.  
 
Voor verdere informatie kun je het beste telefonisch contact opnemen met Mark Klaver: 
036-2000 300, of bezoek onze website op www.wittenburggroup.com.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
  



 

             
 

 

The Wittenburg Group is a group of family owned companies active in the development and 
manufacturing of specialty Engineering Plastics and Thermoplastic Elastomers for 
demanding technical and medical applications. The company has established over a period 
of 120 years a solid track record in supplying custom made solutions, innovation, quality and 
reliability. The group has production locations in Zeewolde, Etten-Leur and Zhuhai (China). 
Our products are branded under the name Cawiton® and Witcom®.  

Our ambition is to develop innovative solutions together with our business partners which 
support a sustainable future for people and planet.  

Wittenburg Group adds value by being an industry specialist in customized plastic compound 
solutions, and is offering a support structure based on close partnerships and direct support 
to its customers on a daily basis. To intensify support, and to prepare ourselves for future 
growth, we are looking for a: 

 

IN-HOUSE SALES/ OFFICE EMPLOYEE WITTENBURG  

(PARTTIME OR FULLTIME) 

 

You are the link between our customer, our global sales team and our internal Wittenburg 

organization at our location Zeewolde. You will support the sales of our Cawiton® materials 

 

Your challenge: 

• As inhouse sales your will be the first point of contact for our customers and will 
support the sales team. You maintain and improve the relations with our customers 
and report functionally to the sales manager; 

• You will insert all new orders in our system and together with Production planning 
you will coordinate the delivery weeks which will be confirmed by you to the 
customer; 

• Customer relationship management in our ERP system; 

• For the open orders you will be working together with the following departments: 
Purchasing, Sales, Production, Logistics, Finance and make sure that the process runs 
smoothly; 

• Receiving of guests and phone calls and some back office tasks are part of the job. 
 

 

 



 

             
 

 

Your profile: 

• Customer friendly and service oriented 

• A self-propelling, team player with good interpersonal skills and a strong drive for 
performance to generate results on time; 

• Optimistic and contributing to a good working atmosphere; 

• Capability to work in stressful situations and build bridges between the interest of 
different departments; 

• Communication skills in Dutch and English and preferably in German; 

• Eagerness to develop yourself and to follow trainings grow into the position; 

• An interest to work for a technical business. 
 

If you recognize yourself in this profile and would take the challenge to work  for a modern 

technical company we would apricate your reaction before May 15th in 2022 by sending 

your motivation to hr@wittenburgbv.nl. 

For more information about our open position you can contact Mark Klaver (036-2000300) 

or visit our website www.wittenburggroup.com.  

We only accept applications directly from applicants. Acquisition from employment agencies 
and head hunters is not appreciated.  
 

mailto:hr@wittenburgbv.nl
http://www.wittenburggroup.com/

