Wij zijn op zoek naar een commerciële aanpakker! Ben jij iemand die zoekt naar een afwisselende en
uitdagende baan in de agrarische sector, dan is dit iets voor jou!
(Junior) Verkoop medewerker/ster binnen en buitendienst Bloembollen
WAM Pennings is een bloembollen kwekerij en exporteur met klanten over de hele wereld. Vanwege
groei van ons bedrijf, zoeken wij per direct een enthousiaste en commerciële collega die ‘’de taal’’
spreekt – iemand met productkennis en mensenkennis!
Wij zoeken een gemotiveerde en enthousiaste (junior)verkoper die daadkrachtig, punctueel en
ambitieus is en binnen onze organisatie de wensen van de klant zo goed mogelijk behandelt en
behartigt. Klantgerichtheid en afspraken nakomen zijn belangrijke eigenschappen bij deze functie,
wat flexibiliteit en servicegerichtheid vraagt van jou. Bij deze functie begeleid je het gehele
klantproces; van de verkoop, order invoer, inkoop begeleiding tot de administratieve afhandeling van
het versturen. Jij bent het aanspreekpunt voor klantvragen!
Je bent verantwoordelijk voor o.a.:
 Telefonische of digitale afhandeling en opvolging van klantvragen
 Uitwerken van offertes en klantaanvragen
 (Administratieve) verwerking en begeleiding van orders
 In overleg opzetten van nieuwe klantcontacten
Wat verwachten wij van jou?
 HBO werk- en denkniveau en goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift. Een extra taal is een pre (Duits en/of Spaans)
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent klantgericht
 Het nemen van initiatief, dynamiek en afwisseling spreken je aan
 Kennis en/of affiniteit met bloembollen of de agrarische sector is een pre
 Flexibiliteit
Wij bieden:
 Een veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen initiatief en inzet
 Een open en informele werksfeer met voldoende ruimte voor eigen inbreng
 Marktconform salaris met eventuele bonusstructuur
 Flexibele werktijden met in het hoogseizoen (juli-oktober) minimaal werkweken van 40 uur
per week en in het laagseizoen zijn er flexibele werktijden mogelijk
 Mogelijkheid om te reizen en klanten te bezoeken in binnen- en buitenland
Ben je enthousiast geworden van bovenstaande vacature en zou jij graag bij ons willen werken?
Reageer dan snel op deze vacature en stuur je motivatie en CV op naar: info@wampennings.nl

