VERVER EXPORT
Verver Export is een bloembollengroothandel, gevestigd in Heerhugowaard. Met onze
producten maken wij de openbare leefomgeving in Europa mooier. Dat doen we vanuit
creativiteit en passie. Want bewezen is: bloemen maken mensen blij. Wij zijn een
groeiend bedrijf en continue bezig met verbeteren en vernieuwen. Momenteel zijn wij
op zoek naar twee:

Commercieel medewerker binnendienst m/v (32 uur)
-

Franstalig voor de Business Unit Zuid-Europa
Duitstalig voor de Business Unit Noord-Europa

Taalgevoelig | Commercieel | Klantgericht | Georganiseerd
De functie
Je bent communicatief sterk en vindt het leuk om regelmatig contact te hebben met klanten en verkopers in
het buitenland. Voor deze functie zoeken wij twee kandidaten. Een kandidaat die de Franse, en een
kandidaat die de Duitse taal beheerst, in woord en geschrift.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•
•
•
•
•

In teamverband zorgdragen voor doorlopende klanttevredenheid: telefoon aannemen, begeleiden
van offertes en orders, vragen en klachten verwerken
Je bent het eerste aanspreekpunt van klanten en verkopers
Onderdeel uitmaken van ontwikkeling van het commerciële proces binnen jouw afdeling
Een nauwe samenwerking met de inkoop- en productieafdeling onderhouden
Diverse ondersteunende marketingactiviteiten

Profiel van de kandidaat:
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau
Goede communicatieve vaardigheden, stressbestendig, positieve instelling
Goede tot zeer goede beheersing van de Franse en/of Duitse taal in woord en geschrift (eis)
Ervaring met MS Office (Outlook, Word en Excel) is een eis

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een dynamische functie bij een modern bloembollen- en plantenexportbedrijf
Open en informele werksfeer
Mogelijkheden om cursussen te volgen
Een goed salaris, afgestemd op je leeftijd en ervaring
Bonusweek vakantie per jaar tijdens de kerstperiode

Interesse?
Dus, tu parles français of beherrschst du die deutsche Sprache? Ben je gemotiveerd om dagelijks bezig te
zijn met alle kleuren uit de natuur in een van de mooiste kantoren uit de regio? En ben je geïnteresseerd in
een veelzijdige functie in een internationale omgeving? Stuur dan je motivatie en CV aan Monique
Moerbeek: Monique.Moerbeek@ververexport.nl.
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