
 
 
Wittenburg Groep is een gekwalificeerde compounder voor het ontwikkelen en produceren van zachte 
kunststoffen (TPE’s) en special engineering plastic compounds.  
De in particulier bezit zijnde Wittenburg Groep heeft meer dan 100 jaar historie en productie locaties in 
Nederland en China.  
 
Het hoofdkantoor Wittenburg BV, met zijn productie in Zeewolde Nederland, is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en produceren van speciale plastic grondstoffen. Deze plastics vinden hun toepassing in 
medische-, voedsel-, consument- en industriële toepassingen over de gehele wereld. Wittenburg BV 
weet zich te onderscheiden door een bewezen staat van dienst als specialist op zijn vakgebied. Het 
bedrijf kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit in op maat gemaakte plastic compounds.  
 
Voor Wittenburg in Zeewolde zijn we op zoek naar een: 
 

In-house Sales / Office medewerk(st)er (fulltime) 
 
Jij bent de schakel tussen onze klanten, ons wereldwijde verkoop-team en onze interne Wittenburg 
organisatie op onze standplaats in Zeewolde. 
  
Jouw taken & verantwoordelijkheden  

• Als in-house 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 aan de Sales Manager. 

• Je bent verantwoordelijk voor binnenkomende opdrachten, afhandeling van orders en het 
beantwoorden van vragen. 

• Optimaliseren en verbeteren van ondersteuningsstructuren voor al onze klanten.  

• Organiseren en optimaliseren van het verkoopproces, samen met je collega’s.   

• Bouw bruggen tussen de interesses van het sales team en/of onze klanten en de interne 
organisatie.  

• Afhandelen van telefoonverkeer van de organisatie en ontvangen en aanmelden van bezoek. 
Jij bent het visitekaartje van Wittenburg naar onze klanten en draagt bij aan het thuisgevoel 
van onze relaties. 

• Diverse office taken zoals bestellen van kantoorartikelen,  lunches, beheren van post, 
hotelkamers reserveren. Je houdt voorraden van deze kantoorartikelen bij en zorgt voor 
voldoende koffie, thee en fris voor de kantine voor besprekingen en evenementen. 

 
Wij verwachten  

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

• Optimistisch en bijdragend tot een goede werksfeer.  

• Vermogen om in stressvolle situaties te werken en bruggen te slaan tussen de belangen van 
verschillende afdelingen.  

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

• Bereidheid om jezelf verder te ontwikkelen en te trainen.  

• Een 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 15-05-2020 je reactie tegemoet via alberto.dozeman@wittenburgbv.nl. Voor 

verdere informatie kun je met Alberto Dozeman contact opnemen via telefoon 06-23168034, of 

bezoek onze website op www.wittenburggroup.com. 

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