
 

temp-rite International zoekt: 
Systeem Adviseur buitendienst 

(M/V) 
 
 
temp-rite International Holding B.V. is de specialist in het leveren van een oplossing voor ieder probleem en elke 
situatie in de institutionele maaltijdorganisatie. Met meer dan 40 jaar ervaring in louter maaltijddistributie durven 
wij te stellen dat wij oplossingen kunnen bieden voor vrijwel elke organisatie. temp-rite maakt met haar Europese 
zusterbedrijven deel uit van de Italiaanse ALI-groep met meer dan 10.000 collega’s op vrijwel elk continent. 
 
Vanuit ons kantoor in Breda bedienen wij met een klein maar enthousiast team onze markt in de Benelux. Een 
Systeem Adviseur buitendienst ondersteunt de salesafdeling bij acquisitie, relatiebeheer, klantenbinding en 
klanttevredenheid.  
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 Verantwoordelijk voor het coördineren, organiseren en begeleiden van testen demonstraties en implementaties 

van apparatuur bij klanten; 
 Bezoeken en onderhouden van contacten met bestaande klanten; 
 Aftersales zoals onderhoudscontracten en verbruiksproducten bij klanten; 
 Organiseren en begeleiden van referentiebezoeken; 
 Zoeken en aangeven van kansen in de markt; 
 Bijhouden van het CRM systeem; 
 Deelnemen aan vakbeurzen. 
 Ondersteunen van collega’s verkoop binnen en buitendienst. 
 
PROFIEL 
Onze nieuwe collega herkent zich in de volgende kernwaarden: Goede communicatieve vaardigheden, flexibel, 
representatief, klantgericht, initiatiefrijk, servicegericht, teamspeler en enthousiast.  
 
VEREISTEN 
 MBO werk- en denkniveau door opleiding of ervaring; 
 Ervaring met verkoop gerelateerde taken; 
 Affiniteit met de maaltijdvoorziening in de gezondheidzorg of/en de grootkeuken techniek is een pre; 
 Netwerk binnen de gezondheidzorg is een pre; 
 Computervaardig (MS-Office); 
 Rijbewijs B (E); 
 Woonachtig bij voorkeur in het midden of zuiden van Nederland; 
 Goede mondelinge kennis van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Kennis van de Franse of Duitse taal is een pré. 
 
WAARDERING 
temp-rite International biedt: 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Bedrijfsvoertuig; 
 Een enthousiaste werkomgeving; 

 
 

U kunt uw schriftelijke reactie bestaande uit uw bondige motivatiebrief en CV zenden aan de heer Niek van der 
Rijken via secretary@temp-rite.nl of via ons kantooradres: Weidehek 64, 4824 AS Breda. Voor meer informatie met 
betrekking tot de functie-inhoud kunt u zich ook wenden tot Niek van der Rijken, Country Manager België en 
Nederland via telefoonnummer: 076–5424343. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


