
Commercieel Medewerker Binnendienst

Je beschikt over (minimaal) MBO werk- en denkniveau;
Je bent gemotiveerd, hebt commercieel talent en wilt jezelf graag verder ontwikkelen;
Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Ook leer je er graag
een derde taal (Frans of Duits) bij!

Een uitstekend salaris;
Pensioensopbouw vanaf dag 1;
Uitzicht op een vast contract;
Een hecht en sfeervol team;
Aandacht voor jouw ontwikkeling!

Beschik jij over een vlotte babbel en ben je op zoek naar een commerciële
functie met veel afwisseling en uitdaging? Dan is dit dé baan voor jou!

Als commercieel medewerker binnendienst ben jij het eerste aanspreekpunt voor ons
klantenbestand. Jij overziet het gehele binnendienst traject. Je houdt nauw contact, levert
uitstekende service en geeft passend advies over onze producten. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het maken van prijsafspraken, het opstellen van offertes en het
verwerken en opvolgen van verkooporders. Dit alles doe je voor zowel bestaande als
nieuwe klanten.

Wat vragen wij van jou?

Wat krijg jij ervoor terug?

Waar kom je terecht?
Jij komt terecht bij de meest persoonlijke en
ambitieuze groothandel in de vis, schaal- en
schelpdieren. De drempel is laag, iedereen kan
zijn zegje doen en we luisteren altijd naar de
inbreng van onze collega’s.
We gaan immers allemaal voor hetzelfde doel!

Meer weten over deze functie, of benieuwd naar onze andere vacatures?
Kijk op https://www.adrienzoon.com/vacatures/ of mails ons via vacatures@adrienzoon.com!

Cynthia Otte -
Commercieel medewerker

"In mijn functie als Commercieel
medewerker krijg ik alle ruimte om de

juiste invulling te geven aan de
wensen van de klant. Door de

verantwoordelijkheid en vrijheid die ik
heb, is het een uitdagende functie!"
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