
 

Commercieel medewerker binnendienst (m/v) voor 32/40 uur  
 
 
Als commercieel medewerker binnendienst ben jij, als onderdeel van ons enthousiaste commerciële 
team, het aanspreekpunt voor onze klanten en chauffeurs. Wij vervoeren per jaar bijna een miljoen 
mensen in binnen en buitenland, hoe leuk is het om dat voor onze (inter)nationale klanten te 
organiseren?   
Je voelt je thuis in een informele en dynamische omgeving en bent net als wij gericht op kwaliteit en 
klanttevredenheid. 
 
Spreekt dit je aan? Dan hebben wij een leuke functie voor jou: 
 
Wij zijn op zoek naar een Commercieel medewerker binnendienst voor 32-40 uur per week. 
 
 
Wat ga je doen? 
Belangrijkste is het contact met onze klanten. Je verzorgt binnenkomende boekingen en aanvragen, 
zowel telefonisch als per mail voor ritten, dagtochten en busreizen. Je stelt offertes op, verstuurd 
deze en zorgt voor de opvolging. Tot slot draag je zorg voor de administratieve afhandeling van 
boekingen en het aanleveren van gegevens ten behoeve van de facturatie.  

 

Daarnaast onderhoud je het contact met de chauffeurs, verstrekt ritinstructies, benodigde 
documenten en geeft eventuele bijzonderheden of afspraken door.  

 
 
Wat bieden wij? 

• Een veelzijdige, zelfstandige en uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid 

• Een dynamische organisatie met leuke collega’s  

• Werken in een familie bedrijf met een klein binnendienst team, een platte organisatie 
structuur en  een informele werkomgeving 

• Salariëring is hoger dan CAO besloten personenvervoer 

• Een moderne werkplek op kantoor, gratis parkeren en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden  

 
 
Wat vragen wij? 
Ben jij die commercieel medewerker die wij zoeken? Ben je betrokken in jouw werk, nauwkeurig en 
weet jij van aanpakken?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Jij herkent je in het onderstaande profiel:  

• HBO werk- en denkniveau  

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

• Goed overzicht kunnen bewaren 

• Zelfstandig en betrokken 

• Klantgericht en communicatief sterk 

• Teamspeler 

• Nauwkeurig en secuur  

 
 
 
 
 
 
 



 
Wie zijn wij? 
Bakker Travel is een veelzijdig en allround touringcarbedrijf in Noord-Holland (West-Knollendam) dat 
al bijna 135 jaar bestaat en ca 80 medewerkers in dienst heeft. Wij verzorgen touringcarvervoer in 
binnen- en buitenland. Met ons diverse wagenpark van meer dan 50 touringcars kunnen wij elk 
gezelschap van dienst zijn. Flixbus en Amsterdam Sightseeing zijn onze belangrijkste partners.  
Scholen, evenementorganisaties, gemeentes, touroperators zijn o.a. organisaties waar wij het 
vervoer voor verzorgen. In de afgelopen periode zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevend 
touringcar bedrijf met vele vaste relaties. Hooyberg Reizen en De Sneeuwberg maken onderdeel uit 
van de groep. Bakker Travel is een familiebedrijf en kenmerkt zich door veilig, modern, betaalbaar en 
professioneel vervoer. Wij sturen op kwaliteit en klanttevredenheid. Onze missie is de verwachtingen 
van de klant te overtreffen.  
 
 
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief met CV naar: vacature@bakkertravel.nl.  
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Werner Bakker via 
personeel@bakkertravel.nl of via telefoonnummer 075-3030577.  
 
Acquisitie niet gewenst 
 
Contactgegevens (vacature): 
Werner Bakker 
T: 075-3030577 
E: vacature@bakkertravel.nl 
Postadres: 
Loodsweg 5 
1525 RH Wormerveer  
W: http://www.bakkertravel.nl/  

mailto:vacature@bakkertravel.nl
mailto:personeel@bakkertravel.nl

