Ben je dienstverlenend en commercieel ingesteld?
Werk je gestructureerd en zie jij een uitdaging in ieder verzoek van de klant?
Dan is deze functie wellicht iets voor jou.

Medewerker Sales Support (m/v)
(Fulltime)
Wat ga je doen?
Als Medewerker Sales Support binnen Profish Food B.V. ben je verantwoordelijk voor het optimaal
ondersteuning bieden aan de afdeling Sales Nederland, waarbij je zorgdraagt voor het in goede
banen leiden van de diverse werkzaamheden en de onderlinge communicatie. Je houdt je o.a. bezig
met prijzen, acties, gegevensverwerking en borging van de jaarkalender van de afdeling. Je legt
indien wenselijk contact met onze klanten. Daarnaast werk je projectmatig in diverse projectteams.
Ook ben je het aanspreekpunt voor vragen vanuit verschillende collega’s. Oftewel: je bent een
verbinder en zorgt voor een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen waar je mee te
maken krijgt, zodat het totale proces effectief en gestroomlijnd verloopt.
Wat verwachten we van je?
Een communicatief vaardige dame of heer die zich goed voelt binnen een productieomgeving. Je
bent accuraat, dienstverlenend en vindt het fijn om afwisselende werkzaamheden tot een goed
einde te brengen. Je bent proactief in je handelen en je kunt snel schakelen. Je bent een verbinder
tussen mensen en afdelingen. Daarnaast houd je de marktontwikkelingen in onze branche bij en
beheers je de Nederlandse Taal in woord en geschrift. De Engelse en Duitse taal zijn een pré. Je hebt
een afgeronde, Sales gerelateerde HBO/MBO+ opleiding en hebt kennis van ERP systemen, liefst
ervaring binnen de Food- en Retailbranche.
Profish Food B.V. heeft 4 kernwaarden die wij bij iedere medewerker terug willen zien om een
prettige bedrijfscultuur te waarborgen en het bedrijf verder te professionaliseren: Eigenaarschap,
Openheid, Samen, Resultaatgericht.
Wat kan jij verwachten van Profish Food B.V.?
Een afwisselende, leuke en verantwoordelijke baan waarin je je verder kunt ontwikkelen. Je komt te
werken in een groeiende organisatie met ruimte voor eigen initiatief. Daarnaast bieden we je een
marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
Heb je interesse?
Stuur dan je cv met motivatie t.a.v. Charlotte Smit, HR Manager naar hrm@profish.nl. Heb je vragen
over deze functie neem dan contact met haar op via het algemene nummer: 0571-287780.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

