INKOPER / VERKOOP BINNENDIENST
CONTENDER HQ - MIJDRECHT
Contender Sailcloth is een fabrikant van hoogwaardig zeildoek voor de toer- en
wedstrijdzeiler met vestigingen en agenten in wereldwijd 9 landen.
Voor ons Nederlandse kantoor zijn wij op zoek naar een enthousiaste inkoper/verkoper
binnendienst die ons verkoopteam op zowel de afdeling jachtzeildoek als de afdeling
technisch textiel en zeilmakers toebehoren, gaat ondersteunen.
Wat ga je doen?
• Je verzorgt de inkoop van zeilmakers toebehoren (hardware) artikelen en bent het
aanspreekpunt voor leveranciers in de USA, Duitsland, Zweden en Spanje;
• Je verzorgt daarnaast de verkoop binnendienst en bent het aanspreekpunt voor
klanten, onze buitenlandse kantoren en onze agenten;
• Je verzorgt de orderafhandeling;
• Je bent het aanspreekpunt voor expediteurs, maakt prijsafspraken en onderhoudt
nauwe contacten met hen t.b.v. zendingen die wereldwijd moeten worden verstuurd.
• Je bent het contact met de Kamer van Koophandel m.b.t. export documenten;
• Je maakt waar nodig exportdocumenten en bent het contact voor de douane ;
• Je houdt onze webshop up-to-date in samenspraak met onze afdeling marketing;
• Je levert een actieve bijdrage aan de missie en visie van ons bedrijf;
• Je houdt jezelf up-to-date van de zeilwereld waarin wij opereren.
Wij zoeken iemand die:
• Die ervaring heeft in een vergelijkbare functie;
• Een team player is met MBO/HBO werk- en denkniveau;
• Sociaal, flexibel en communicatief zeer vaardig is;
• Affiniteit heeft met de maritieme industrie;
• Zelfstandig, servicegericht en proactief te werk gaat;
• De Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift beheerst. (Beheersing van de
Duitse taal is een pré)
• Géén 9 tot 5 mentaliteit heeft
• Als geen ander weet hoe ad hoc problemen op te lossen;
Wij bieden jou
• Een functie binnen een internationale organisatie met een high level serviceniveau
met uitstekende primaire -en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een baan met uitstekende mogelijkheden om door te groeien.
• Een salaris conform leeftijd en gerelateerde werkervaring.
• 8% Vakantiegeld.
• Een prachtig bedrijf waar je het maximale uit jezelf kunt halen.

