Met dezelfde snelheid waarmee de producten over de band gaan in de productie, moeten we ook
weer zorgen dat de orders klaar staan om ze te verwerken. En jij regelt dat! Zo zorg jij ervoor dat
iedereen in dit bedrijf door kan! Je bent het eerste aanspreekpunt als het op orders aankomt, voor
zowel onze klanten als je collega’s binnen Profish. Je onderhoudt prijslijsten, debiteurgegevens en
artikelgegevens zodat deze up-to-date zijn. Maar ook als de telefoon rinkelt, draai jij je hand daar niet
voor om! We hebben dan ook een leuke baan in de aanbieding als;

Bijbaan Medewerker Verkoop Binnendienst
Wat ga je doen
Je werkt als spin in het web voor de organisatie. Jij voorziet de klanten en je collega’s van de juiste
informatie.
Een aantal voorbeelden van taken die tot jouw werkzaamheden behoren:
• Je zorgt voor het invoeren, uitwerken en opvolgen van orders;
• Je onderhoudt de prijs- en debiteurgegevens in ons ERP systeem;
• Je handelt het binnenkomende telefoon -en mailverkeer af;

Wie ben jij
✓ MBO+ / HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in de richting van Sales,
Commerciële economie of een soortgelijke opleiding;
✓ Je bent leergierig, stressbestendig en je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken;
✓ Je staat te springen om op de zaterdag van 7.45 uur tot 15.00 uur aan de slag te gaan;
✓ Hebt ervaring met en kunt werken met Microsoft Office (Excel, Word, Outlook);
✓ Eventueel ben je ook beschikbaar om extra te werken in vakanties en op feestdagen;
✓ Je wil graag leren werken met ons ERP software pakket “Reflex”;
✓ Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en Engels, als je ook Duits beheerst
is dat een pre.

Wie zijn wij
Al meer dan 25 jaar leveren wij vers voorverpakte visproducten aan o.a. de Retail. 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. 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. In het
team van Verkoop Binnendienst kom je terecht in een informeel team dat bestaat uit 5 collega’s die
je graag de mooie wereld van Profish leren kennen.

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. Daarnaast bieden we je een
marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket. Voordat je begint volg je een inwerktraject
zodat je wegwijs wordt in onze organisatie en goed kan beginnen aan je eerste werkdag.

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

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

