Ben jij een enthousiaste commercieel medewerker binnendienst?
Lees dan snel verder want wij zijn op zoek naar jou!
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
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Meer over de functie
Als commercieel medewerker binnendienst ben jij een belangrijke schakel tussen klant, leveranciers en je eigen team. Je
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wordt uitgebreid en dat de bestaande en nieuwe klanten de uitstekende service krijgen die ze gewend zijn.
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•
Het beantwoorden van diverse vragen van klanten over prijzen, levertijden, openstaande orders.
Belangrijkste taken:
Wie
jij?
• ben
Optimale
commerciële afhandeling van de interne verkoop- en orderprocessen (zoals aanvragen, offertes, inkopen en
Aan energie,
doorzettingsvermogen en enthousiasme heb jij geen gebrek. Jij bent communicatief ijzersterk, representatief
orders);
en• hebtHet
eenadviseren
grote gunfactor.
Jouwover
enthousiasme
werkten
aanstekelijk
en jeen
streeft
altijd naar
een optimale
klantbeleving.
van klanten
onze producten
mogelijkheden
vervolgens
het maken
van een
goede offerte
voor de klant;
Concreet
je het volgende
mee; vragen van klanten over prijzen, levertijden, openstaande orders.
•
Hetbreng
beantwoorden
van diverse
•
MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
•
Kennis en ervaring met soortgelijke functies;
Wie ben jij?
•
Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
Aan energie, doorzettingsvermogen en enthousiasme heb jij geen gebrek. Jij bent communicatief ijzersterk, representatief
• en hebt
Je bent
eenaccuraat
grote gunfactor. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en je streeft altijd naar een optimale klantbeleving.
•
Goede kennis van computerprogramma's als Word, Excel, Exact en Outlook;
• Concreet
Je bentbreng
zeer klantgericht
en behulpzaam
ingesteld
je het volgende
mee;
•
MBO niveau 4 werk- en denkniveau;
Dit• bieden
wijen ervaring met soortgelijke functies;
Kennis
• • Een
uitdagende
functieEngelse
met veel
Je beheerst defulltime
Nederlandse,
enzelfstandigheid
Duitse taal; en verantwoordelijkheid bij een informele, ambitieuze en
modern
bedrijf
•
Je bent accuraat
• • Het
betreft
een tijdelijke
arbeidsovereenkomst
voor een
jaar.Exact
Bij goed
functioneren volgt een vast dienstverband
Goede
kennis
van computerprogramma's
als Word,
Excel,
en Outlook;
• • Wij
bieden
een
marktconform
salaris
afhankelijk
van
je
ervaring
en
opleiding
Je bent zeer klantgericht en behulpzaam ingesteld
•
Goede pensioen regeling
• Dit Dagelijks
een lekkere lunch
bieden wij
• • Een
dynamische
hecht met
teamveel
en een
goede werksfeer!
Een
uitdagendeomgeving,
fulltime functie
zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid bij een informele, ambitieuze en
modern bedrijf
Standplaats:
Roosendaal
•
Het betreft
een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een vast dienstverband
•
Wij bieden een marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en opleiding
Is •dit de
vacature
die bijregeling
jou past?
Goede
pensioen
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•
Dagelijks een lekkere lunch
•
Een dynamische omgeving, hecht team en een goede werksfeer!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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