Commercieel medewerker Binnendienst (Exotic)
De Zilk, 36-40 uur
Wat ga je bij ons doen?
Als Commercieel Binnendienst medewerker heb je dagelijks intensief contact met 'jouw'
accountmanager, met het magazijn en onze transport afdeling. Werkzaamheden bestaan uit het
verwerken, bewaken en afhandelen van verkooporders die door klanten en de accountmanager
worden aangedragen. Verder is er een stuk contact-/relatiebeheer. Tevens valt onder de
werkzaamheden het mede in de gaten houden van de sales ontwikkelingen per klant en het zelf de
lead nemen d.m.v. uitgaand bellen naar klanten en hen enthousiasmeren een verkooporder te
plaatsen.
De Commercieel Binnendienst medewerker onderhoudt een goede en warme relatie met onze
klanten (o.a. inkopers) en is eerlijk, duidelijk en accuraat in zijn/haar communicatie. Er is veelvuldig
contact met klanten en zo nu en dan met consumenten van verschillende culturen over verschillende
onderwerpen. Daarnaast ondersteunt deze medewerker de buitendienst in commerciële activiteiten
waar nodig en is de Back Office medewerker eerste aanspreekpersoon voor het salesteam.
Wat heb je nodig voor de functie?:
• Meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Ervaring in en kennis van verkoopprocessen binnen de exotische voedingsmiddelenindustrie;
• MBO+ of HBO werk- en denkniveau;
• Communicatief vaardig, commercieel en servicegericht;
• Organisatorisch sterk, nauwkeurig en pro actief;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• Vloeiende beheersing van de Engelse taal;
• Goede beheersing van de Duitse taal in woord;
• Ervaring met standaard Officeprogramma's zoals Word en Outlook, goede beheersing van
Excel is een vereiste.
Wat hebben wij je te bieden?:
• Een prettige, informele werksfeer;
• Goede arbeidsvoorwaarden;
• 24 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
• Een goed salaris dat past bij jouw werk- en denkniveau en ervaring.
Lijkt het je leuk om deze functie bij ons te vervullen? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en
CV op het volgende mailadres: sander.de.vries@unidexholland.com
Over Unidex
Unidex B.V. is gespecialiseerd importeur en distributeur van exotische levensmiddelen. Wij hebben
een assortiment van meer dan 3000 exotische levensmiddelen en producten uit o.a. Afrika, Azië,
Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Deze levensmiddelen en producten worden vanuit onze
hoofdvestiging in De Zilk afgezet bij klanten door heel Europa. Meer informatie over wat wij doen en
onze producten is terug te vinden op www.unidexholland.com.

