
De ideale kandidaat
• Enthousiaste, gedreven en 

nauwkeurige instelling
• Secretariële opleiding en/of 

werkervaring
• Mbo+ werk- / denkniveau
• Goede beheersing van Engelse en 

Duitse taal in woord en geschrift 
(Frans en/of Spaans is een pré)

• Proactieve, gestructureerde en 
zelfstandige werkhouding

• Beheersing van Microsoft Word en 
Excel (andere software is een pré)

• Teamplayer

ROM biedt jou
• Een innovatieve internationale 

omgeving en een krachtig merk
• Een familiebedrijf met informele 

omgangsvormen en hands-on 
mentaliteit 

• Kwaliteit, specialistische kennis en 
ruim 35 jaar ervaring

• Een goede salariëring en 
secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Gezellige personeelsuitjes
• Ruimte voor eigen inbreng en 

persoonlijke groei

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ROM bv is wereldwijd actief 
als specialist in hogedruk- en 
vacuümtechnieken en maakt 
deel uit van de KOKS Group. 
Vanuit onze fabrieken in 
Nederland en Brno in Tsjechië 
produceren en leveren wij 
reinigingsmaterieel voor de 
professionele reinigingsbranche 
en overheidssector. Dat doen 
wij niet alleen aan klanten 
in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten. Onze klanten zitten 
verspreid over heel Europa, Azië, 
Afrika en Amerika. Naast onze 
vestigingen in Nederland en 
Tsjechië werkt ROM met een 
netwerk van gespecialiseerde 
partners in meer dan 35 landen.

Meer weten?
Bekijk de vacature online   
of neem contact op met  
Gert Ruitenberg, Sales manager; 
tel. 0342 49 04 17 | 06 54 614 563

Solliciteren? 
Sollicitaties, voorzien van cv,  
kun je sturen naar  
Lidy van Amerongen: 
l.amerongen.pz@rombv.com

Snel en eenvoudig solliciteren? 
Stuur een WhatsApp bericht 
voorzien van een korte 
motivatie en indien aanwezig 
jouw LinkedIn profiel naar  
06 54 614 563

www.rombv.com

Sales secretaresse (M/V) 
 
Ben jij enthousiast, klantvriendelijk en secretarieel sterk? Als fulltime 
sales secretaresse vervul je een centrale en dienstverlenende rol binnen 
ons verkoopteam. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat klanten 
tevreden en met een goed gevoel het verkooptraject doorlopen. Het 
ene moment maak je offertes, stuur je opdrachtbevestigingen en 
facturen. Het andere moment ben je de representatieve gastvrouw 
die ervoor zorgt dat onze klanten uit de hele wereld zich meteen thuis 
voelen als ze ons bezoeken of bellen. 

Gestructureerd werken is je op het lijf geschreven, maar je bent ook in staat 
om snel te schakelen in ad-hoc situaties. ROM machines worden in meer 
dan 35 landen verkocht via een netwerk van ruim 50 buitenlandse dealers en 
tienduizenden eindklanten. Ben jij degene die helpt onze ambities te realiseren?


