Vacature: Commercieel Medewerker
Binnendienst
Als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Van Oers United realiseer je de contractuele
overeengekomen servicegraad door het waarborgen dat klanten tijdig over producten beschikken
in binnen –en buitenland. Dit doe je door het op correcte wijze coördineren en uitvoeren van de
daarmee verbonden commerciële binnendienst werkzaamheden.

Jouw taken












Verwerken van orders van binnen –en buitenlandse klanten in het
geautomatiseerde systeem en continue waarborgen dat het geautomatiseerde
systeem up to date is;
Beheren van het voorraadniveau van de producten op locaties in het binnen –en
buitenland;
Dagelijkse controle of de retailers volledig geleverd zijn;
Opvolgen en oplossen van eventuele tekortkomingen en prijsproblemen;
Bestellen van producten bij telers/leveranciers;
Fungeren als contactpersoon en zorgdragen voor de administratieve verwerking
van verpakkingsorders;
Signaleren en oplossen van potentiele problemen met nachtverladingen;
Bewaken van een correcte interne procesgang;
Aanmaken van artikelen en bijhorende componenten;
Administratief verwerken van prijslijsten, klachten, servicegraden –en prognoses,
retourbonnen en credit nota’s;
Verzorgen van facturatie aan klanten, opvolgen en oplossen van factuurverschillen.

Jouw verantwoordelijkheden






(Mede) realiseren van de met klanten overeengekomen servicegraad voor levering
van producten;
Up to date en correcte verwerking van informatie in het geautomatiseerde systeem;
Correcte en tijdige administratieve verwerking;
Voorraadbeheer voor binnen –en buitenland;
Tijdige informatievoorziening aan interne en externe betrokkenen;

Wat neem jij mee?






Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Beheersing van verdere talen is een pré;
Goede beheersing van het Microsoft Office Pakket en ERP systeem;
Afgeronde MBO 4 diploma;
Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Flexibel inzetbaar wegens tweeploegendienst:
o 07.00 uur tot 15.00 uur
o 10.00 uur tot 18.00 uur
o Elke 4 weken een zaterdagdienst

Competenties






Aandacht voor kwaliteit
Accuraat
Klant –en servicegericht
Plannen en organiseren
Commercieel inzicht

Wat biedt van Oers United?






Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als
daarbuiten;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United
ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding
zullen werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan
te leveren zonder bezwaar.

Reactie
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien we uw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. U kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘Commercieel Medewerker Binnendienst’.

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

