MEDEWERKER ORDERAFDELING

Ben jij een administratieve topper, die ook
commercieel is ingesteld? Voel jij je thuis in een
dynamisch familiebedrijf waar geen enkele dag
hetzelfde is? En wil je op korte termijn aan de slag in
een leuk team waar collegialiteit belangrijk is?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hansen Dranken is al ruim 70 jaar een begrip in de
drankenhandel. Begonnen in de jaren veertig als
limonadefabriekje, is Hansen Dranken uitgegroeid tot
een onafhankelijke drankenhandel met een zeer ruim
assortiment.

Als medewerker orderafdeling is je primaire taak het
telefonisch en/of digitaal verkopen van de artikelen uit
het assortiment. Je levert hierbij een bijdrage aan het
realiseren van omzetdoelen. Daarnaast heb je een taak
in het vergroten van de klanttevredenheid door o.a.
het beantwoorden van vragen.
Binnen het werkveld gebeurt veel en wordt snel, en
ad-hoc geschakeld. Je bent nieuwsgierig naar de
business en in je werk pak je zaken proactief op. Je
bent in staat om op een heldere, prettige wijze te
communiceren, met aandacht voor zowel het proces
als de relatie.

Wat ga je doen?
•
Het invoeren en verwerken van geplaatste
bestellingen in het computersysteem;
•
Het factureren van de dagelijkse leveringen m.u.v.
de exportorders;
•
Klachtenafhandeling.
Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.
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Wat verwachten wij?
•
Minimaal MBO niveau 4, waarbij commerciële richting een
pré is;
•
Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
•
Affiniteit met de drankenhandel;
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
•
Daarnaast een goede beheersing van de Duitse en Engelse
taal;
•
Beheersing van MS Office;
•
Beheersing van MS Navision is een pré.

Wat bieden wij?
•
Een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief;
•
Een fulltime functie (40 uur) met een prima marktconform
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de cao
Drankenindustrie en Groothandel in dranken;
•
Werken in een hecht team van professionals in een
informele werkomgeving.

De startdatum van deze functie is medio maart/april. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en
werkervaring. Is dit jouw toekomstige baan? Stuur dan vóór 25 februari 2019 jouw motivatiebrief en CV
naar: hr@hansendranken.nl of solliciteer via https://hansendranken.nl/contact/vacatures
Bij vragen kun je contact opnemen met Rob Cox, Financial Controller of Erica Jordens, HR Adviseur.
Hansen Dranken, Veestraat 6, Linne – Tel: 0475 43 84 60
Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.

