
 

 

 

 

 
Astava produceert en vermarkt al meer dan 60 jaar innovatieve instrumentatie en safety oplossingen 

voor de wereldwijde olie-, gas- en nucleaire industrie. In ons hoofdkantoor in Meppel bevinden zich 

sales, engineering en productie. We zijn wereldwijd actief met belangrijke afzetgebieden Europe, 

Midden Oosten en Azië. Met ons team van 35 mensen leveren we een breed portfolio van afluiters en 

andere producten maar we ontwikkelen ook klant specifieke oplossingen. Naast Astava zijn we ook 

het Benelux verkoop en logistiek  kantoor voor Ham-Let waar we fittingen en connectors verkopen . 

Ter uitbreiding van de binnendienst voor gedeeltelijk Ham-let en Astava zoeken we:  

Medewerker verkoop binnendienst (FT, Meppel) 

Werkzaamheden 

 Je bent als medewerker verkoop binnendienst verantwoordelijk voor ondersteuning van 
diverse grote en kleine (inter)nationale projecten 

 Je maakt als medewerker verkoop binnendienst offertes voor (inter)nationale klanten 

 Je belt offertes na en zorgt voor een adequate aftersales 

 Je onderhoudt op regelmatige basis de contacten met klanten 

 Je ondersteunt de account- en projectmanagers met marketingactiviteiten, 

 Je ondersteunt tevens distributeurs met marketing en voorziet ze van productinformatie 

Vaardigheden, competenties, eisen 

 Je hebt technische affiniteit 

 Je hebt een afgeronde opleiding MBO nivo 4  

 Je beheerst Engels in woord en geschrift, nog een andere taal (Duits) is een pré, 

 Je staat aan het begin van je carrière en bent ambitieus 

 Je hebt goede contactuele vaardigheden (meest telefonisch) 

 Je hebt interesse in het werken met technische producten 

 Je bent klant- en servicegericht, commercieel en gestructureerd 

 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Arbeidsvoorwaarden 

 Werken in een dynamische werkomgeving met informele werksfeer 

 Een brede en uitdagende functie met ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling 

 Onderdeel uitmaken van een internationale organisatie  

 Salaris en arbeidvoorwaarden worden in overleg opgesteld 

 

Reageren 

Indien je interesse hebt in deze veelzijdige, commerciële  en verantwoordelijke functie bij dit 

ambitieuze bedrijf, stuur dan je CV én motivatie  naar bolding@astava.com. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Rob Bolding. 
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