
 

 

 

 

 

Vacature 
 

 

 

Handicare Stairlifts is een van de internationale marktleiders waar elke dag zo’n 250 vakmensen werken aan de 
beste trapliften. In 2018 hebben wij meer dan 38.000 Handicare trapliften geproduceerd en geïnstalleerd zodat 
onze klanten veilig en zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Vanuit Heerhugowaard (NL) en 
Kingswinford (UK) ontwikkelt, produceert en verkoopt Handicare Stairlifts trapliften voor alle soorten trappen, 
overal ter wereld. Handicare Stairlifts is actief in 32 landen en heeft vestigingen in Nederland, Verenigd Koninkrijk, 
China, Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.  
 
Voor de afdeling Direct Sales Nederland zijn wij op zoek naar een fulltime 
 
         Medewerker Verkoop Binnendienst Direct Sales  
 
In deze afwisselende functie staat onze klant centraal en ben je het eerste aanspreekpunt voor de Direct Sales 
adviseur in de buitendienst. Eén van jouw belangrijkste taken in deze functie is het telefonisch sluiten van de sale. 
Telefonische verkoopervaring is een absolute pré. Nadat de sale gesloten is, verwerk je dit administratief in het 
systeem. Verder herken je de wensen en behoeften van de particuliere klant en speel je daar proactief op in. Jij 
bent sales gedreven en voelt je helemaal thuis in verkoop.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting van sales;  

• Je bent enthousiast, daadkrachtig en doortastend;  

• Je hebt ervaring met telefonische verkoop;  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (beheersing Nederlandse taal);  

• Je hebt kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen; 

• Je bent commercieel en initiatiefrijk;  

• Je wilt altijd een stapje extra doen voor een tevreden klant.  
 
 
Wat bieden wij? 

Een baan bij een succesvolle internationale organisatie die continu in beweging is. Bij goed functioneren is er 

uitzicht op een vaste aanstelling. Daarnaast bieden we je een goed salaris en uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Ook is het bij ons mogelijk om een opleiding te volgen om jezelf te ontwikkelen. Verder kom 

je te werken in een enthousiast team van collega’s, dat gelooft in het product, de markt en het bedrijf. 

 

Je interesse gewekt in bovenstaande vacature? 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lisanne de Haas (HR), telefoon (072) 576 

8888 of kijken op handicare-trapliften.nl.  

 


