
 
 

Commercieel medewerker binnendienst (24 - 32 uur) 
 
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie? En voel jij je thuis in de wereld van het 
onderwijs? Dan is deze functie echt iets voor jou! 
 
Wat ga je doen bij IVIO@School? 
Als Commercieel medewerker binnendienst krijg je een centrale rol binnen ons salesteam. Jouw 
enthousiaste en proactieve houding zorgt ervoor dat ons netwerk van samenwerkende scholen 
verder wordt uitgebreid. Je adviseert scholen en ouders over de dienstverlening van IVIO@School. Je 
helpt mee met marketingacties en ondersteunt de accountmanagers bij het maken van afspraken 
met potentiële klanten. De binnenkomende mail en telefoon handel je op een vlotte en 
klantvriendelijke manier af, zodat de klanttevredenheid verder wordt vergroot. 
 
Wat vragen we van jou?  

• Je beschikt over MBO4 werk- en denkniveau 

• Je hebt een commerciële instelling 

• Je bent 24 - 32 uur per week beschikbaar 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Je hebt een goede beheersing van Word en Excel 

• Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel en bent proactief 
 
IVIO@School verzorgt afstandsonderwijs in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs.  
Ons team bestaat uit 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).  
 
Wat bieden we jou?  

• Een afwisselende baan binnen een enthousiast team 

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband 

• Een marktconform salaris en winstdeling 

• 29 vakantiedagen (op fulltime basis) 

• Premievrij pensioen 

• Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen door het volgen van trainingen en 
cursussen 

 
Direct solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden? Neem dan contact op met Talitha Kroes van Burgersupport via het 
mailadres talitha@burgersupport.nl of via telefoonnummer 0320-232923. 
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