Sales medewerker binnendienst
Fribona is als producent van diepgevroren convenienceproducten en als dé warmste diepvriesgrossier
in België naar de foodservice toe een dynamische organisatie.
Als salesmedewerker ben jij vanuit onze site in Oostkamp de schakel tussen onze klanten,
medewerkers en het verkoopteam op de baan. Jij legt makkelijk contacten en zorgt er samen met je
collega’s voor dat het gehele verkoopproces professioneel en soepel verloopt.
Heb jij een warm hart voor diepvriesvoeding? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!

Functieomschrijving
•
•
•
•
•

Je hebt in jouw rol nauw contact met de vertegenwoordigers en biedt hen ondersteuning in
het commerciële proces
Je hebt goed contact met onze klanten en je bent een fijne gesprekspartner, beantwoordt
vragen op professionele wijze en denkt actief mee met de klant
Je voert diverse administratieve taken uit zoals bestellingen ingeven, routeplanning,
facturatie, prijsaanpassingen, folders opmaken, webshop en website updaten,..
Je biedt ondersteuning bij aanbestedingen
Je genereert diverse overzichten

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heel vlot in gebruik van excel en word; kennis van power BI, sharepoint, onenote,…is een
pluspunt.
Je ziet wat prioritair is qua werk en werkt zelfstandig
Je beschikt over een gezonde enthousiaste teamspirit! Je bent een teamplayer.
Ervaring is een pluspunt maar geen must!
Je bent een problemsolver en flexibel, want een hoge servicegraad is ons stockpaardje
Je houdt van koken (is een pluspunt)
Je bent nauwkeurig
Je houdt van een goeie communicatie
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en goed Frans

Aanbod
•
•
•
•
•

Een warme werkomgeving binnen een familiebedrijf waar iedereen elkaar kent
Vaste uren. Bij voorkeur voltijds, maar 4/5 is zeker bespreekbaar.
32 verlofdagen (20 vakantiedagen aangevuld met 12 compensatiedagen)
Maaltijdcheques
Ecocheques

•
•
•

Woon-werkvergoeding
Fietspremie
Marktconforme verloning

Plaats tewerkstelling
•
•

Fribona nv
Vliegweg 23, 8020 Oostkamp

Honger naar een job in de voeding? Super! Stuur uw motivatiebrief en CV door naar HR@fribona.be.

