Commercieel medewerker Binnendienst (32 - 40 uur)
Ben jij een commerciële, klantgerichte en gedreven persoonlijkheid en voel jij je thuis in de wereld van
het onderwijs? Dan zoeken wij jou!
Functie:
Als Commercieel medewerker Binnendienst krijg je een veelzijdige en zelfstandige functie, waarin je
zowel administratief als met klantbeheer bezig bent. Je bent het eerste aanspreekpunt voor scholen
en andere relaties en staat hen professioneel te woord over de dienstverlening van IVIO@School. Ook
zorg je bij nieuwe gebruikers voor een goede introductie, waardoor leerlingen, scholen en
betrokkenen met vertrouwen kunnen starten met het lesmateriaal van IVIO@School. Vind je
daarnaast Marketing ook leuk om te doen en heb je ervaring met Social Media? Dan ben jij de
geschikte kandidaat!
Wij bieden:
• Een afwisselende baan binnen een jong en ambitieus team;
• Een informele, maar professionele werksfeer;
• Een platte, transparante en open bedrijfscultuur;
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband;
• Een marktconform salaris en bonusregeling;
• 29 vakantiedagen (op fulltime basis);
• Pensioenvoorziening en collectieve zorgverzekering;
• Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen door het volgens van trainingen en
cursussen.
IVIO@School verzorgt afstandsonderwijs in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.
Ons team bestaat uit ongeveer 15 medewerkers op kantoor en meer dan 100 docenten op afstand.
IVIO@School is onderdeel van de KMM Groep. Werken bij een van de bedrijven van de KMM groep
betekent werken bij een snelgroeiende, innovatieve bedrijvengroep met meer dan 800 medewerkers
(zowel nationaal als internationaal actief).
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je bent 32 - 40 uur per week beschikbaar;
Relevante werkervaring in een commerciële binnendienst functie;
Je bent commercieel gedreven en wilt jezelf graag verder ontwikkelen op dit vlak;
Ervaring met Marketing is een sterke pre;
Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en een proactieve werkhouding;
Je bent flexibel en kunt goed in teamverband functioneren;
Je houdt van het contact met mensen, zowel via telefoon als persoonlijk contact;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Heb je vragen? Dan kan je contact op nemen met Jan van Wijhe, Commercieel Manager
(jan.van.wijhe@ivio.nl) of Saskia Davids, Manager HR & Recruitment (saskia.davids@kmmgroep.nl).
Voor meer informatie kan je ook kijken op onze website www.ivio.nl.
Wil jij onze nieuwe collega worden? Stuur dan een bondige, heldere motivatie en curriculum vitae via
deze link om online te solliciteren of per post sturen naar de KMM Groep, t.a.v. Personeelszaken. Voor
meer informatie kun je kijken op onze website www.kmmgroep.nl

