Volg je een commerciële opleiding? Wil je alvast wat werkervaring opdoen in
het vakgebied? Woonachtig in de omgeving van Twello en op zoek naar een
leuke en ook nog goed betalende bijbaan voor de zaterdag? Lees dan zeker
onderstaande tekst en reageer als onze nieuwe collega op de zaterdag als;

Medewerker Verkoop Binnendienst
(Part time)
Wat ga je doen
Als Medewerker Verkoop Binnendienst ben je het eerste aanspreekpunt aangaande het order
verwerkingsproces voor zowel onze klanten als ook voor de verschillende afdelingen binnen Profish.
Daarnaast handel je het binnenkomend telefoonverkeer af en zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste
medewerker in de organisatie terechtkomt. Verder ondersteun je in het uitvoeren van
verkoopactiviteiten naar (potentiële) klanten en communiceer je met klanten over lopende orders.
Ook stel je facturen op, overeenkomstig de gegevens in het systeem, en zie je er op toe dat
uitgaande facturen volledig en kloppend zijn.
Een aantal voorbeelden van taken die tot jouw functie behoren:
• Het correct verwerken van de binnengekomen orders (o.a.: EDI/Fax) in ons ERP systeem (Reflex).
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor telefonische vragen van klanten.
• Je onderhoudt prijslijsten, debiteurgegevens en artikelgegevens in reflex zodat deze up to date
zijn.
• Je werkt nauw samen met diverse afdelingen binnen onze organisatie (o.a: Planning, Sales,
Expeditie & Logistiek
• Je verwerkt binnengekomen telefoon en mailverkeer.
• Je voert de facturatie op basis van order- en ontvangst bon klant (CMR cq EDi levering) uit.

Wat breng je mee
✓ MBO+ / HBO werk- en denkniveau, bezig met een opleiding in de richting van Sales, Commerciële
economie of een soortgelijke opleiding;
✓ Je hebt ervaring met en kunt werken met Microsoft Office;
✓ Vooral beschikbaar op de zaterdag van 7.45 uur tot 15.00 uur en eventueel beschikbaar voor
extra werken op feestdagen en in vakanties;
✓ Wil leren werken met een ERP software pakket;
✓ Niet bang om de telefoon op te pakken en klanten te woord te staan of na te bellen;
✓ Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en Engels, als je ook Duits beheerst
is dat een pre;
✓ Leergierig, zelfstandig, stressbestendigheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit

Wie zijn wij
Al meer dan 25 jaar leveren wij vers voorverpakte visproducten aan de Retail, horeca en
institutionele markt. Eerst vanuit IJmuiden, sinds 1999 vanuit Twello. We verwerken en verpakken vis
met de modernste technieken. Door de perfecte, centrale ligging zijn we in staat om onze klanten
optimaal te bedienen en zijn we inmiddels één van de grootste leveranciers van voorverpakte vis aan
de Retail. We streven voortdurend naar nieuwe ideeën en concepten waarmee we onze innoverende
rol kunnen behouden. Bij Profish stap je binnen in een dynamische wereld met zo’n 200 vaste
collega’s en ruim 150 uitzendkrachten.

Wat mag je van ons verwachten
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 en doorgroeimogelijkheden.
Daarnaast bieden we je een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Enthousiast geworden
Ben je enthousiast geworden om op de zaterdag aan de slag te gaan als collega op de Verkoop
binnendienst? Reageer dan zeker met je CV en korte motivatie naar hrm@profish.nl t.a.v. Liesbeth
Hekkers, HR adviseur.
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