
 

 
 

Medewerker Verkoop Binnendienst  
40 uur 

 
 

Ben je al bekend in de laboratoriumwereld? Dan is het niet onwaarschijnlijk dat je de naam Boom B.V. al 
vaker bent tegengekomen. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel en bestaan dit jaar 125 jaar. Kort 
samengevat zijn wij dé Nederlandse totaalleverancier met een groot aanbod aan apparatuur, 
benodigdheden en disposables voor ieder laboratorium. Daarnaast leveren we ook chemicaliën en hebben 
we eigen productiefaciliteiten waar we onder andere ons eigen merk chemicaliën produceren. Onze missie is 
dat elk laboratorium haar tijd kan besteden aan onderzoek en controle. Boom ontzorgt laboratoria en 
draagt op deze manier bij aan een gezonde(re) wereld. Ons bedrijfspand heeft naast kantoorruimte, meer 
dan tien magazijnen, waaronder drie palletmagazijnen met een capaciteit van 2.000 pallets. 
 
 
Wat ga je doen?  
Je hebt dagelijks contact met onze klanten en onze accountmanagers in de buitendienst die door heel 
Nederland en België actief zijn. Je bent verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van vragen van onze 
klanten en geeft ze advies. In nauwe samenwerking met de accountmanager onderhoud je de relaties met 
onze klanten, maak je offertes en volg je deze op. Intern heb je daarnaast contact met je collega’s van 
andere afdelingen zoals Inkoop, Logistiek en Customer Service zodat orders zo optimaal mogelijk worden 
afgehandeld. Je hands-on mentaliteit kan je goed inzetten bij de vele projecten die lopen. 
 
 
Wat vragen wij van jou?  

• Je hebt aantoonbaar HBO werk en denkniveau  
• Je hebt commercieel talent en hebt enige jaren werkervaring in een commerciële functie 
• Werkervaring in een groothandel, laboratorium en/of chemie is een pré 
• Je hebt kennis van het MS Officepakket, ervaring met MS Business Central is een pré 
• Je hebt aantoonbare ervaring in projectmatig werken 
• Je bent zelfstandig en pro-actief  

 
 
Wat bieden wij jou?  

• Het betreft een fulltime functie van 40 uur 
• Je gaat werken bij dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium. 
• De mogelijkheid om mee te werken aan het bedenken en implementeren van vernieuwingen en 

verbeteringen binnen de organisatie. 
• We hebben extra faciliteiten voor medewerkers, waaronder winstdeling, een maandelijkse  

uitgebreide lunch, dagelijks vers fruit en een tegemoetkoming voor je sportabonnement.  
• Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. 
• Een marktconform salaris. 

 
 
Past deze vacature bij jou? 
Heb je interesse en matcht jouw profiel bij deze functie? Mail dan jouw motivatie en CV naar 
meppel@tempo-team.nl Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Christia 
Keur, senior intercedente Tempo Team Meppel, via tel. 0522 - 242 155. 
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