
Company detail: Wie zijn wij?

Lankhorst Taselaar BV is een internationale groothandel op het gebied van watersportartikelen. Vanuit het    
hoofdkantoor in Heerenveen en de vestiging in Rheine (Duitsland) levert Lankhorst Taselaar BV meer dan 15.000 
verschillende producten aan watersport gerelateerde bedrijven zoals watersportwinkels, scheepswerven, zeilmakers 
etc. in Nederland, België, Duitsland en de rest van Europa. Alle goederen worden opgeslagen en gedistribueerd 
vanuit het centrale magazijn in Heerenveen. Met een mix van eigen merken, Talamex (watersport accessoires), Besto 
(reddingsmiddelen) en sterk protfolio van A-merken streven we ernaar om de beste service te bieden in de industrie 
zodat we varen makkelijker, plezieriger en beschikbaar maken voor meer mensen. 

Lankhorst Taselaar maakt deel uit van Mercury Marine, een divisie van Brunswick Corporation. Mercury is een toon-
aangevende fabrikant van voortstuwingsmotoren en levert motoren, boten, diensten en onderdelen aan recreatieve, 
commerciële en overheidsgebruikers. Naast Mercury behoren A-merken als Mariner, Ancor, Attwood, BEP, Bluesea, 
Garelick, Lenco, Mastervolt, Marinco, MotorGuide, Pro-Mariner en Whale allemaal tot de Brunswick familie.

Functieomschrijving: wat ga je doen?

Lankhorst Taselaar is op zoek naar een Customer Service Medewerker.

Als Customer Service Medewerker ben je verantwoordelijk voor het behandelen van alle vragen met betrekking tot 
de producten uit ons porfolio. Jij zorgt er voor dat elke klant op een correcte manier te woord wordt gestaan zowel 
telefonisch als via de mail. Bovendien haal je er plezier uit om commerciële kansen te pakken en ben je in staat om 
proactief aan de slag te gaan met saleskansen die je vanuit analyses aangereikt worden. Daarnaast zal je er ook voor 
zorgen dat alle orders van klanten goed in het systeem komen te staan zodat deze op tijd kunnen geleverd worden. 
Deze afdeling heeft kwaliteit, zorgvuldigheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan.

Jouw verantwoordelijkheden:
• Het inspelen op koopsignalen van klanten en zorgen voor cross- of upselling
• Het opstellen van offertes en waar nodig opvolgen van de offertes
• Zorgen dat klanten bewust worden gemaakt van speciale acties
• Het adequaat reageren op de (technische) vragen van verschillende klanten
• Het verzorgen van de juiste productinformatie naar klanten toe
• Het detecteren van belangrijke informatie van klanten en deze doorspelen binnen de organisatie
• Het doorspelen van klantsignalen naar de desbetreffende accountmanager
• Het verwerken van binnenkomende orders in het systeem
• Zorgen voor het actief inbrengen van nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld het verbeteren van procedures op de 

afdeling
 

Gewenst profiel: wie ben je?
 

Wie zoeken we? 
• MBO werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring bij voorkeur in een vergelijkbare branche
• Je hebt affiniteit met de watersport en technische kennis
• Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
• Commerciële instelling
• Zorgvuldig
• Goede computer vaardigheden
• Goede kennis van MS Office
• Affiniteit en kennis van watersportartikelen
• Je bent oplossingsgericht en ziet altijd een kans
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Goede beheersing van de Engelse taal



Je herkent jezelf hierin:
• Je hebt een commerciële instelling, bent enthousiast en leergierig;
• Je hebt een handelsgeest en houdt van klantcontact;
• Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je staat open om te leren en te groeien in je functie.

Aanbod: wat bieden wij?

Wij bieden een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, aangevuld met mooie secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Je gaat werken binnen een enthousiast team van medewerkers. De organisatie groeit en is in 
positief zin erg in beweging. Dit maakt dat jij mee kan groeien binnen een professionele werkomgeving. Naast hard 
werken is er voldoende ruimte voor collegialiteit en humor!

Interesse: hoe solliciteer ik?

Spreekt deze baan je aan? Dan zien we je CV en motivatie met veel belangstelling tegemoet! 
Stuur je sollicitatie voorzien van CV naar: Lankhorst Taselaar, t.a.v. Meie Starre, Komeet 13, 8448 CG Heerenveen of 
naar m.starre@lankhorst-taselaar.nl. 

Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Meie Starre, via m.starre@lankhorst-taselaar.nl.


