
 
Doel van de functie 
Als commercieel medewerker binnendienst ben jij de spil tussen onze klanten, onze account-
manager en de werkvoorbereider. Je staat onze klanten telefonisch te woord en hebt nauw contact 
met onze accountmanager. Want samen ben je verantwoordelijk voor het behalen van de 
commerciële en strategische doelstellingen. Alles wordt door jou nauwkeurig in ons ERP-systeem 
verwerkt zodat je collega’s beschikken over up-to-date informatie.  

Bedrijfsprofiel 
AP DUBEX is al sinds 1953 gespecialiseerd in de constructie van spuitmachines voor de landbouw. 
Onze machines kenmerken zich o.a. door een uitstekende verhouding in prijs en kwaliteit, waarbij 
kwaliteit voorop staat. De machines worden van begin tot eind gebouwd met behulp van ervaren 
medewerkers, twee volautomatische lasrobots, een geautomatiseerd magazijn en geavanceerde 
straal- en spuitcabines.  

Inhoud werkzaamheden 
• Telefonisch aanspreekpunt voor klanten in binnen- en buitenland 

• Het adviseren van klanten en het maken van offertes 
• Het verkopen van machines en onderdelen 

• Het verwerken van orders in het ERP-systeem volgens procedure  
• Het bewaken van de afgegeven levertijden en wijzigingen communiceren met de klant 

• Het actief meedenken over marketingwerkzaamheden  
  

Functie-eisen 
• Ervaring in een soortgelijke functie 

• Minimaal een afgeronde MBO4-opleiding en commercieel ingesteld 
•  Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
• Affiniteit met de landbouwsector is een pré 

Wij bieden 
Een afwisselende, uitdagende baan in de machinebouw in een informele werksfeer. Je krijgt een 
hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng, 
meedenken wordt op prijs gesteld.   

Interesse?  
Stuur dan je cv en motivatie naar michael@apdubex.com. Als je meer informatie over deze functie 
wilt kun je ons bellen (0527-618246) en vragen naar Michael Visser.   
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