Kantoormedewerker/Sales topper (ft)
Waar staan wij voor:
Nguyen Oriental Foods is al ruim 35 jaar een groothandel in Aziatische producten met een focus op
Vietnamese levensmiddelen. Wij zijn een groeiend, informeel familiebedrijf met korte lijnen, waar
service en klantvriendelijkheid voorop staat. Wij leveren onder andere aan Aziatische supermarkten en
Horeca. Ons ruime assortiment kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardige Aziatische producten.
Vanuit onze groothandel in Etten-Leur bedienen wij elke dag onze klanten in Nederland en België.
Daarbij staat persoonlijke aandacht en een snelle, optimale service centraal.
Wat zoeken wij:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste sales topper. Met deze functie heb je een belangrijk
aanspreekpunt voor onze klanten en je zorgt voor goede oplossingen voor al hun bestellingen, vragen
en/of klachten. Naast de Nederlandse taal beheers je tevens de Engelse taal uitstekend. Als je ook de
Franse taal spreekt is dit zeker een pre. Daarnaast vind je het leuk om op zoek te gaan naar nieuwe
klanten.
Je taken:

o Verantwoordelijk voor de orderinvoer en de verdere orderafhandeling.
o Proactief onderhouden van contacten met klanten betreffende hun bestelling
o Promoten van nieuwe producten aan bestaande klanten.
o Licht administratieve werkzaamheden.
o Opzoek naar nieuwe klanten d.m.v. telefonische verkoop en acquisitie.
Wie zoeken wij:
o Je bent commercieel ingesteld, servicegericht en pakt signalen van je klanten proactief op.
o Je bent stressbestendig
o Je werkt zelfstandig, zorgvuldig en neemt initiatieven.
o Je beheerst naast de Nederlandse taal tevens de Engelse taal uitstekend.
o Spreek je de Franse taal dan is dit een pre.
o Je hebt mimimaal MBO+ werk en denk niveau.
o Je bent enthousiast en communicatief sterk.
o Je hebt aantoonbare ervaring; evt. combi functie als logistieke medewerker
o Je bent woonachtig in de omgeving Etten-Leur (+30 km)
Wij bieden jou:
Een zelfstandige, uitdagende functie ( pt/ft, uren in overleg, weekenden vrij) binnen een groeiend
informeel bedrijf met korte lijnen. Waar alle afdelingen onderling werken als team om de klant een
optimale service te kunnen bieden. Eventueel combi functie als logistieke medewerker. Salaris in
overeenstemming met de functie en je niveau.
Mocht je willen solliciteren op deze vacature, mail dan je motivatiebrief en CV naar
kim@nofnl.com . Voor vragen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met mevrouw
Kim Mac 076-5010878. www.nguyenorientalfoods.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

