Ben jij goed in het regelen van operationele taken? Lees dan snel meer over de
functie van Commercieel Medewerk(st)er Binnendienst Industrie (32-40 uur)
Organisatie
Karpack Verpakkingen B.V. is de verpakkingsspecialist voor de AGF-, industriële sector en de
detailhandel. Met onze klanten als uitgangspunt, kunnen wij op maat de juiste verpakkingen
ontwikkelen en aanbieden op een duurzame en milieuvriendelijke manier.
Wij zijn gevestigd in Roosendaal. Kijk voor meer informatie op www.Karpack.nl
Meer over de functie
Als commercieel medewerker binnendienst ben je dagelijks bezig om contact te onderhouden en
de beste service te bieden aan onze klanten. Verder ondersteun je de Accountmanagers Industrie.
Dagelijks krijg jij orders binnen van onze klanten. Jij weet precies wat er moet gebeuren en je leert
je klanten en hun wensen dus echt kennen. Jij zorgt ervoor dat de orders op de juiste manier
verwerkt worden naar productie en onze opdrachtgevers. Verder houdt je de logistieke processen
goed in de gaten.
Profieleisen
• Administratief ondersteunen accountmanagers
• Orders aannemen, verwerken en coördineren
• Onderhouden van contacten met klanten, productie en leveranciers
• Overige commerciële en administratieve werkzaamheden
Wat zoeken wij
• Je hebt MBO werk- en denkniveau en hebt ervaring in een soortgelijke functie
• Je hebt een commerciële en klantgerichte instelling
• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Hetzelfde geldt voor Engels i.v.m.
buitenlandse contacten.
• Je hebt een proactieve werkhouding waarbij de communicatie met de klanten en
collega’s centraal staat
Dit bieden wij
• Een uitdagende fulltime functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij een
informele, ambitieuze organisatie
• Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een
vast dienstverband
• Marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en opleiding
• Een dynamische omgeving, hecht team en een goede werksfeer!
Is dit de vacature die bij jou past?
Stuur dan jouw sollicitatie met cv onder vermelding van functienaam naar Martine@Karpack.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

