
 

Ben je een commercieel talent die geen enkele kans onbenut laat? Klantgerichtheid is je tweede naam? Dan 

zijn wij mogelijk op zoek naar jou voor onderstaande functie 

 

commercieel medewerker binnendienst 
 

Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit het onderhouden van contacten met onze klanten. Dit 
contact bestaat zowel uit het beantwoorden van vragen als plegen van aanvullende verkoop.  

  

 

Over de werkzaamheden 
Het takenpakket is zeer divers en kent meerdere commerciële taken gericht op zowel new business als 

klantbehoud. Denk hierbij aan bij aan: 

• beantwoorden van vragen van onze klanten, zowel telefonisch, per e-mail als online; 

• plegen van aanvullende telefonische of online verkoop; 

• bestaande klanten uitleg en toegang geven tot mijnjuresta.nl; 

• administratieve werkzaamheden van de afdeling (bijvoorbeeld het versturen van 
afspraakbevestigingen of andersoortige correspondentie). 

 
De afdeling Product- en klantadvies is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Vragen van klanten 

worden waar mogelijk meteen beantwoord of doorgezet naar de juiste afdeling. Ook voor doorverwijzingen 

naar de bij ons aangesloten advocaten wordt in eerste instantie contact opgenomen met de afdeling 
Product- en klantadvies. 

 

 

Over de functie 

Voor het goed kunnen uitvoeren van deze functie op onze afdeling Product- en klantadvies vragen wij het 

volgende:  

• minimaal MBO werk- en denkniveau; 

• goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 

• gemotiveerde en enthousiaste werkhouding; 

• commerciële drive. 

 

Deze functie wordt zowel fulltime als partime aangeboden (bijvoorbeeld in een duobaan). 

De startdatum en het aantal uren per week zijn in overleg te bepalen.  

 

 

Over werken bij Juresta 

Werken bij Juresta doen we samen. We leren je graag nieuwe dingen tijdens je werkzaamheden. Je past 

goed bij Juresta wanneer je je thuis voelt bij een functie met verantwoordelijkheidsgevoel en je beschikt 

over een gemotiveerde werkhouding. Bij Juresta werken we op kantoor waar we dagelijks samen even 

koffiedrinken en lunchen. We bieden je een marktconform salaris, mede afhankelijk van je ervaring.  

 

 

Informatie en sollicitatie 

Interesse in deze functie? Solliciteren kan per e-mail via p&o@juresta.nl t.a.v. Isabelle Kornmann. Graag 

ontvangen wij je sollicitatie voorzien van motivatie en CV.  

Vragen over deze functie? Neem dan contact op met Isabelle Kornmann (managing director) via  

055 538 3011. Lees meer over Juresta op www.juresta.nl.  

 

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


