
MODIFORM ZOEKT JOU!
Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver 
daarbuiten. Wereldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. We halen materialen op uit de 
maatschappij en upcyclen dit tot slimme, duurzame en hoogwaardige producten. Onze klanten vragen 
oplossingen op maat. De medewerkers van Modiform kennen de markt en verbinden partijen van veredelaar tot 
retail en consument. Hierdoor is Modiform in staat kennis en creativiteit om te zetten in innovatieve oplossingen. 
 
 
Binnen Modiform op ons hoofdkantoor in Leusden (Utrecht) is een vacature ontstaan voor een gedreven; 
MEDEWERKER COMMERCIËLE BINNENDIENST - (40 U P/W)  

 
Binnen ons internationale team ben je de eerste contactpersoon voor (interne) klanten wereldwijd. Vanuit ons 
hoofdkantoor in Leusden (Utrecht) ben je de ‘spin in het web’ die de beste oplossingen realiseert in nauwe sa-
menwerking met de overige betrokken afdelingen. Gedreven en klantgericht staat op je lijf geschreven en je 
gaat geen uitdaging uit de weg.

WAT GA JE DOEN? 
• Een bijdrage leveren aan een goede klantbeleving;
•  Nauwe samenwerking realiseren met de afdelingen Sales, Planning, Logistiek en Finance; 
•  Het volledige orderproces verwerken in ons SAP Systeem;
•  Proactief oplossingen zoeken met de klant. 

WAAROM JIJ? 
• Jij wilt je volop inzetten voor een optimale klantbeleving;
• Jij bent een MBO+/HBO’er op zoek naar de tweede stap in vergelijkbare functie;
• Jij wilt je inzetten in een commerciële omgeving of verder ontwikkelen in bedrijfsprocessen;
• Jij bent communicatief vaardig en weet de juiste informatie naar boven te krijgen;
• Vanwege het internationale karakter spreek en schrijf je naast Nederlands ook goed Engels en als pré ook 
   een derde taal;
• Jij bent een stabiele persoonlijkheid die werkdruk als uitdaging ziet;
• Jij neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je werk en kunt goed overzicht behouden.

WAAROM WIJ? 
• Wij zijn een gezond en groeiend familiebedrijf;
• Wij zijn een internationale organisatie in een dynamische sector;
• Wij hebben een open bedrijfscultuur, we kennen elkaar; 
• Jij wordt onderdeel van een hecht team;
• Initiatief en persoonlijke groei wordt gestimuleerd;
• Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

Je bent heel erg welkom en de collega’s kijken uit naar je komst! 

W W W. M O D I F O R M . C O M

MEDEWERKER 
COMMERCIËLE BINNENDIENST
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PAST DEZE UITDAGENDE FUNCTIE BIJ JOU?  
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Medewerker Commerciele 
Binnendienst”. Wil je inhoudelijk meer weten over de functie? Neem dan contact op met Tim Both, Customer 
Service Manager, telefonisch bereikbaar via 06-82314429. 

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


