
Wigersma & Sikkema B.V. is een zelfstandige Nederlandse 
gerenommeerde hightech onderneming die producten 

voor de distributie van aardgas levert sinds 1921.
Wij ontwikkelen, produceren en verkopen instrumenten 

voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, 
gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations. 

Met deze producten zijn wij marktleider in Nederland. 

Wegens ambitieuze internationale groeiplannen zijn wij op zoek naar versterking van ons 
Verkoop Binnendienst team in Doesburg met een enthousiaste en resultaatgerichte

De functie:
Ons Verkoop Binnendienst team bestaat uit vier medewerkers. Wij zijn verantwoordelijk voor
de optimale afhandeling van klantcontacten en de inhoudelijke ondersteuning van onze eigen
buitendienst. Kerntaken zijn; adviseren van klanten, verstrekken van informatie van technische
en commerciële aard, uitwerken van offertes en de volledige orderadministratie. Kortom een
breed werkveld in een dynamische omgeving.
Je rapporteert aan de Manager Verkoop Binnendienst.

Jouw profiel:
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, organisatorische kwaliteiten ge-
koppeld aan totaaloverzicht, inlevingsvermogen, accuratesse, besluitvaardigheid en de
duidelijke wil om verantwoordelijkheid te dragen. Je kunt soepel schakelen in een omgeving
met soms snel wisselende prioriteiten. Je hebt minimaal een HBO diploma, aantoonbare
affiniteit met techniek en een goede praktische beheersing van de Engelse en Duitse taal.
Daarnaast ben je vaardig in het gebruik van Word, Excel en het invoeren van gegevens in een
orderadministratiesysteem.

Wigersma & Sikkema biedt:
Een inhoudelijk uitdagende functie bij een dynamische, financieel sterke en groeiende organi-
satie. Werken in een klein en gedreven team in een omgeving waar we op een informele en doel-
gerichte manier met elkaar omgaan. Door dit constructieve samenspel tussen de verschillende
medewerkers kunnen wij de klant effectief en snel van dienst zijn.
Door de platte organisatie en de korte communicatielijnen ben je betrokken bij het totale proces
binnen de organisatie.
Honorering en de arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed.

Wil jij je verder ontwikkelen en meegroeien met onze organisatie?
Stuur dan je brief met CV per e-mail naar info@wigersma-sikkema.com.
Voor meer informatie kijk op www.wigersma-sikkema.com.

     Commercieel
product specialist


