
 
 
 
 
 
 
 
Muller Licht ontwerpt verlichtingsplannen en adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van 
licht. Wij zijn ook groothandel voor tal van bekende verlichtingsmerken. Ons bedrijf is in 1997 
opgericht en bestaat uit 5 medewerkers. Onze klanten bevinden zich door heel Nederland en de 
projecten zijn zeer divers.  
 
Door de groei van ons bedrijf en ter versterking van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar: 
 
 
Medewerker binnendienst (M/V)  
 
 
Ben jij creatief, enthousiast en resultaatgericht? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
De medewerker binnendienst ondersteunt de verkoopactiviteiten en verricht administratieve en andere 
kantoor-en magazijngebonden werkzaamheden.  
 
Enkele taken: 
 

- Uitwerken en versturen van offertes en lichtplannen 
- Bevestigen en controleren van bestellingen 
- Versturen van documentatie  
- Overleg met klanten en leveranciers 
- Adviseren over producten 
- Eerste aanspreekpunt in het bedrijf. 

 
Het betreft een fulltime functie waarbij je werkt vanuit ons kantoor in Sleen. 
 
Wat verwachten wij: 
 

- Flexibiliteit en de wil om succesvol te zijn 
- Je bent accuraat en kwaliteitsgericht 
- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 
- De bereidheid om vakinhoudelijke opleidingen te volgen 
- Kennis van elektrotechniek en verlichting is een pre 
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels is een pre. 

 
Wat bieden wij: 
 

- Een toekomstgerichte organisatie, die continu in beweging is 
- Veel zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden 
- Korte lijnen in de communicatie door de platte organisatiestructuur 
- Marktconforme arbeidsvoorwaarden op basis van leeftijd en werkervaring 

 
Ben je geïnteresseerd? 
 
Is deze baan iets voor jou? Stuur dan een e-mail met je cv en motivatie naar: info@mullerlicht.nl. Wil 
je meer informatie, bel dan met ons kantoor via: 0591-634550 en vraag naar Marcel Muller of Derkjan 
Schepers. Ook kun je op onze website kijken: www.mullerlicht.nl. 
 
We zien je reactie graag tegemoet! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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