Profish Food B.V. is één van de grootste leveranciers van hoogwaardige voorverpakte visproducten.
We zijn een vooruitstrevend productiebedrijf dat continu bezig is met nieuwe concepten en verdere
professionalisering. We zijn volop in ontwikkeling en beweging!
Voor onze mooie organisatie Profish Food B.V. in Twello zijn wij op naar een:

Medewerker Verkoop Binnendienst
(Fulltime)
Wat ga je doen?
Als Medewerker Verkoop Binnendienst ben je het eerste aanspreekpunt voor alle dagelijks
binnenkomende telefonische vragen. Je handelt 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:
• Je handelt het binnenkomende telefoonverkeer af;
• Je zorgt voor het invoeren, uitwerken en opvolgen van orders;
• Je voert de facturatie op basis van order- en ontvangst bon klant (CMR cq EDi levering) uit;
• Je onderhoudt de debiteurgegevens in Reflex en zorgt dat deze up to date zijn;
• Je verricht actieve telefonische verkoop naar nieuwe afzetmogelijkheden;
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse telefonische vragen van klanten.
Profiel en competenties
• MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
• Je bent in staat om te werken met Microsoft Office en ERP software;
• Kennis van Reflex3000;
• Je hebt ervaring met telefonische verkoop;
• Beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Discipline, Klantgericht, Communiceren, Doelgericht en Stressbestendigheid
Solliciteren
Dus, zoek jij een afwisselende en verantwoordelijke fulltime functie in een groeiende organisatie?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar hrm@profish.nl.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Charlotte Smit, HR Manager (tel: 0571-287780)

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

