Delinuts en noten zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Delinuts is echter veel meer dan
alleen noten. Het bedrijf is naast noten ook dé specialist op het gebied van pinda’s, zuidvruchten en
rijstcrackers. Vanuit deze expertise is het assortiment uitgebreid met diverse aanverwante artikelen. Wat
te denken van zaden en pitten, de heerlijkste chocoladeproducten, gedroogd fruit en groente- en
fruitchips? Het bedrijf volgt de markttrends op de voet en is continu bezig met de ontwikkeling van
nieuwe, innovatieve producten en verpakkingen.
Delinuts staat bekend als betrouwbare en deskundige organisatie met een verrassende en gevarieerde
productlijn. Van over de hele wereld worden de allerlekkerste producten geïmporteerd, met uiterste zorg
geselecteerd en onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Delinuts is gecertificeerd volgens ISO 22000,
BRC, IFS en SKAL. De meer dan 500 kwalitatief hoogwaardige producten uit het vaste assortiment,
aangevuld met 1.000 klant specifieke producten, worden niet alleen aan klanten in Nederland geleverd,
maar gaan heel Europa door.

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij voor de Nederlandse markt een geschikte kandidaat
voor de vacature:
Verkoop medewerk(st)er binnendienst, 32-36 uur
De functie
Als verkoop medewerk(st)er binnendienst voor de Nederlandse markt, voer je diverse commerciële
taken uit, zoals het ondersteunen van onze vertegenwoordigers en het verwerken van
verkooporders. Wij zoeken een actieve en stressbestendige doener, die niet terugdeinst voor de
dynamiek op een verkoopafdeling, en die het lef en de drive heeft om onze doelstellingen samen te
realiseren. Je maakt deel uit van een enthousiast team binnen een ambitieuze handelsorganisatie.
Taken en verantwoordelijkheden
- Ondersteunen van onze vertegenwoordigers
- Onderhouden van contacten met klanten en het geven van informatie
- Bijhouden van Navision en andere interne systemen
- Proactief informeren van onze klanten over bestellingen en lopende acties
- Actief aanbieden van producten en het doen van assortiment suggesties
- Verrichten van administratieve werkzaamheden
- Zelfstandig afhandelen van binnengekomen e-mail en telefoon
- Verwerken van verkooporders
- Bewaken van debiteurenbeheer
Functie-eisen
- Minimaal MBO werk- en denkniveau en een afgeronde commerciële opleiding
- Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie
- Relevante werkervaring in de handel is een pre
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
- Goede beheersing van de Engelse taal, beheersing van de Duitse taal is een pre
- Ruime ervaring met MS Office en bij voorkeur ook Navision
- Proactieve houding, accuraat, integer, betrouwbaar en stressbestendig
- Woonachtig in de Gelderse vallei - regio

Aanbod
-

Een afwisselende, dynamische en uitdagende functie binnen een uiterst succesvolle
onderneming en professionele organisatie om trots op te zijn

-

Een goed salaris en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

-

Onze locatie is gevestigd in Ede, GLD

Spreekt jou dit aan? Stuur dan voor 11 februari as. je cv mét motivatiebrief naar Bettina van
Binsbergen, vacature@delinuts.nl. De eerste gesprekken worden ingepland in week 7 en 8.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

