
Techni Science zoekt....

MEDEWERKER VERKOOP & SUPPORT
(32-38 UUR, LOCATIE OISTERWIJK)

Jij zoekt..... 
een afwisselende en uitdagende baan waarin je, binnen een hecht team, mee kan groeien met 
ons bedrijf en waarbij je er met veel plezier voor zorgt dat onze klanten in Nederland en Duitsland 
iedere dag opnieuw tevreden zijn en hun onderwijs goed kunnen geven.

Wij zijn..... 
Techni Science. Wij helpen het onderwijs met de integratie van de nieuwste technologische leer-
middelen in de exacte vakken en techniek. Met onze totaaloplossingen bieden wij leerlijnen voor 
het toekomstbestendig implementeren van nieuwe technologieën zoals digitalisering, program-
meren, robotica, AI en IoT. Aanvullend op de reeds bestaande bèta- en techniekvakken. 
Daarnaast helpen wij docenten door middel van professionalisering en ontwikkelen wij 
lesmethodes gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren op ons STEAM videoplatform 
Steamvidz én met basismodules. 

Wij zoeken..... 
- Een enthousiaste gezellige collega die bij voorkeur ook een aardig woordje Duits spreekt
- Een commercieel talent met lef, enthousiasme, servicegerichtheid, passie en gezelligheid. 
- Een duizendpoot binnen het sales & support team. 
- Een kritische ondersteuner die helpt bij het invoeren van offertes en orders.
- Een pro-actieve kracht die graag op zoek gaat naar de juiste antwoorden om de klanten optimaal  
   te kunnen ondersteunen.
- Een teamspeler die waar nodig helpt om Techni Science nog verder te laten groeien. 
   Groei jij met ons mee?

Jij hebt.....
- Een commercieel talent en minimaal een MBO diploma. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur Duitse taal in woord en geschrift. 
- Ervaring met ERP en CRM pakketten. 
- Affiniteit met het onderwijs en technologie en je beschikt over goede commerciële en 
   communicatieve vaardigheden. 
- Een positieve mindset die denkt in oplossingen, kansen en mogelijkheden.

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
Stuur je motivatie en CV per mail naar Enrikke Kuijpers (e.kuijpers@techniscience.com). 
Heb je vragen over de functie? Bel dan op 085 - 902 80 60.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Science is 

leuk!


