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Wij zoeken een 

Medewerker binnendienst 
Fulltime, werkgebied: Oisterwijk 

 
Wat doen wij? 
Buckler Boots is ongeveer 20 jaar geleden in Schotland opgericht met als doel om kwalitatief 
hoogwaardig veiligheidsschoeisel te maken. In 2008 werd in Nederland Buckler Boots B.V. opgericht. 
Buckler Boots B.V. heeft haar eigen kantoor en magazijn in Nederland en levert uit eigen voorraad. 
Met een klein en flexibel team hebben we sinds de oprichting een sterke groei doorgemaakt en 
hebben we momenteel verkooppunten in Nederland, België en Duitsland. Buckler Boots staat voor 
een persoonlijke aanpak, goede service en kwaliteitsproducten. 
 

Wie zoeken we? 
Als medewerker binnendienst van Buckler Boots ben je de hele dag bezig met alle aspecten binnen 
ons bedrijf: 

• Je bent het eerste aanspreekpunt van onze klanten, zowel telefonisch als per email. 

• Je ondersteunt onze accountmanagers maar ziet zelf ook verkoopkansen. 

• Je stuurt ons magazijn aan met betrekking tot orderverwerking en retourafhandeling. 

• Je ben de spin in het web binnen ons bedrijf en helpt bij allerlei dagelijkse zaken. 

• Je signaleert zelf verbeteringen en zorgt er vervolgens zelf voor dat deze worden 
gerealiseerd. 

 
Jouw profiel:  

• Aanpakkersmentaliteit! 

• MBO of HBO werk- en denkniveau.  

• Als het druk is kan je bijspringen in ons magazijn, aanpoten dus! 

• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal. Frans en Duits is een pré. 

• Je bent handig met computers en leert snel omgaan met verschillende soorten software. 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 
 
Wij bieden:  

• Een goed salaris.  

• Een bonus regeling.  

• Een leuke informele werksfeer. 

• Goede verse bonenkoffie. 

• Kans om deel uit te maken van één van de snelst groeiende veiligheidsschoenenmerken in de 
Benelux. 

 

Interesse? 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Bas van den Beukel via bas@bucklerboots.nl of 
06-53576097. Je schriftelijke reactie en recent CV kun je voor 30 september 2019 mailen naar 
bas@bucklerboots.nl. Uiterlijk 18 oktober 2019 hoor je iets van ons. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


