We groeien als kool, daarom zijn wij op zoek naar enkele

Commercieel medewerkers
binnendienst (m/v, fulltime)

Wie zijn wij?
Wij zijn een groothandel in aardappelen,
groenten en fruit (AGF) die zich richt op
zelfstandige ondernemers. Het grootste
gedeelte van onze klanten bestaat uit AGF
specialisten (of ‘groenteboeren’ om het
maar ouderwets te zeggen.) Wij leveren
klanten in Nederland en België. Klanten
kiezen ons als hun leverancier, omdat
wij het breedste en diepste assortiment
hebben in AGF. Daarbij helpen wij
ondernemers in de bedrijfsvoering, van
winkelinrichting en schappenplan tot
managementinformatie systemen.
Wat ga jij doen?
Als commercieel medewerker
binnendienst ben je eindverantwoordelijk
voor de tevredenheid van jouw klanten.
In onze sector met verse producten gaan
dingen snel en veranderen ze dagelijks.

Er komt namelijk iedere dag verse
handel binnen en die ziet er nooit precies
hetzelfde uit als gisteren. Dit maakt je
werk uitdagend maar het vergt ook veel
aandacht en scherpte. Het doel van de
functie is om omzet te genereren voor
zowel ons als onze klanten. Dit doe je
door zeer goed op de hoogte te zijn van
het actuele aanbod en de wensen van je
klant. Want pas dan kun jij jouw klanten
adviseren over het assortiment dat ze
voeren. Handel drijven en een commerciële
instelling zit in je bloed. Je hebt gevoel
voor getallen en prijzen en communiceert
makkelijk. Je ontneemt de concurrentie
kansen. Verder ben je actief bezig met
een klant en probeer je extra producten
te verkopen waar dat kan. Wanneer er
problemen of klachten zijn sta jij je klant
netjes te woord en denk je
in oplossingen.
Je zet graag het stapje extra om je
klanten tevreden te stellen en ziet
uitdaging in een steeds veranderende
omgeving. Je werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit telefonische verkoop. Je
bent communicatief vaardig en weet je
klanten tevreden te houden, te inspireren
en motiveren. Naast het dagelijkse contact
met je eigen klanten ben je ondersteunend
aan je collega’s en voer je werkzaamheden
uit die bijdragen aan onze commerciële
activiteiten.

Wat vragen wij?
• MBO niveau 4 werk- en denkniveau
• Positieve, gemotiveerde houding
• Affiniteit met aardappelen, groenten
en fruit (AGF)
• Teamplayer
• Stressbestendig
• Flexibel in je werktijden
• Geen 9 tot 6 mentaliteit
• Je werkt regelmatig op zaterdag
• Kennis van AGF is een pré
• Affiniteit met bio is een pré
• Beheersing van de Duitse taal is een pré
Wat bieden wij?
• Een uitdagende fulltime functie in
een snel groeiend bedrijf
• Salariëring volgens cao
• Veel mogelijkheden om jezelf
te ontwikkelen
• 40-urige werkweek
• Telefoon van de zaak
• Prettige werksfeer
Interesse?
Stuur je cv inclusief motivatie waarom
jij de topper bent die we zoeken naar
personeelszaken@postuma.nl o.v.v.
Sollicitatie commercieel medewerker
binnendienst.
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