Vacature
Medewerker Binnendienst
EM Agriton BV en Agro-Vital BV zijn twee afzonderlijke productie/ handelsbedrijven. Deze bedrijven
vallen onder dezelfde holding maatschappij, welke zich inzetten voor een duurzame agrarische
sector. Naast Nederland zijn wij ook actief in Scandinavië, Groot-Brittannië en Ierland, België,
Frankrijk en Turkije.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een
Medewerker binnendienst
Wat voor persoon zoeken wij:
Binnen onze groeiende organisatie zijn wij op zoek naar iemand die verantwoordelijk wordt voor alle
inkoopactiviteiten. Naast de inkoop is ook het afhandelen van de verkooporders, ter versterking van ons
binnendienst team, onderdeel van de functie. De in- en verkoopactiviteiten zijn de hoofdmoot van de functie.
Heb jij daarnaast ook ervaring of ambities op het gebied van ICT of Desktoppublishing (DTP)? Dan liggen er
bij Agriton ook kansen voor jou.
Takenpakket:
- Alle taken rondom inkoop voor zowel Agriton als Agro-Vital; van offerte aanvraag tot het organiseren van
transport.
- Zorgdragen voor optimaal voorraadbeheer
- Ondersteunen van de binnendienst bij klantcontacten, afhandelen van verkooporders en versturen van
facturen
Indien relevante ervaring en interesse aanwezig is:
- Ondersteunen op het gebied van ICT. Vraagstukken m.b.t. computers en software intern beantwoorden
of oplossen. Daarnaast contacten onderhouden met onze soft- en hardware leveranciers.
- Ondersteunen op het gebied van DTP. Het opmaken en bewerken van folders, etiketten, etc.
Functie eisen:
- Relevante ervaring in een soortgelijke functie voornamelijk op het gebied van inkoop
- MBO opleiding of ervaring die daar aan gelijk staat.
- Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.
- Zelfstandig, Nauwkeurig, Teamspeler en Flexibel.
- Goede communicatieve vaardigheden
- Ervaring en affiniteit met ICT of DTP is een pre
- Interesse hebben in duurzame landbouw.
Heb jij interesse in deze brede en verantwoordelijke functie? Stuur dan jouw motivatie en cv naar:
EM Agriton BV t.a.v. Albert de Puijsselaar, Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde of via e-mail
apuijsselaar@agriton.nl

www.agriton.nl

www.agro-vital.com

