De beste ui tot in de kern!
CEPA Trade is een teelt- en groothandelsbedrijf dat gespecialiseerd is in het vermarkten van
uien in alle soorten en maten, het gehele jaar door. Deze activiteiten vinden plaats vanuit ons
pand in Oude-Tonge, centraal gelegen tussen de verschillende havens en midden in het
uienteelt gebied. Naast eigen teelt en inkoop bij de door ons geselecteerde en aangesloten
telers, importeren wij ook uien vanuit verre bestemmingen. Deze uien laten wij vervolgens
klant specifiek sorteren en verpakken. Dit en meer wordt voor een belangrijk deel verzorgd
vanuit ons moderne kantoor. Een dynamische en uitdagende plek, waar altijd veel gebeurt.

Vacature:

Door de sterke groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een
COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST die ons verkoopteam komt versterken.

Wie wij zoeken, kan…






zelfstandig en snel beslissingen nemen, beschikt over een goed gevoel voor
verantwoordelijkheid en is een ondernemende persoonlijkheid;
een deel van onze dagelijkse in- en verkoop voor zijn rekening nemen;
uit de voeten met de talen Engels en Duits;
meepraten over kwaliteitsnormen van uien of wil dit graag leren;
zich communicatief goed verwoorden en heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

Commercieel
Medewerker
Binnendienst
(fulltime)

Verder vragen wij…







HBO werk- en denkniveau;
een uitgebreide branche- en productenkennis of is bereid zich dit eigen te maken;
nauwkeurigheid in administratieve processen binnen deze functie;
commerciële, sociaal vaardige en resultaatgerichte skills;
een zelfstandige en proactieve werkhouding;
een teamplayer pur sang.

Wij bieden je…
Een uitdagende en veelzijdige, maar ook verantwoordelijke functie op een fijne werkplek in
Oude-Tonge. Je werkt nauw samen met jonge en gedreven collega’s met veel ervaring. Je
krijgt uiteraard een marktconform salaris en daarnaast goede arbeidsvoorwaarden.
Doorgroeien binnen ons bedrijf is zeker één van de mogelijkheden.

Ben jij er klaar voor?
Solliciteer dan op deze vacature via onderstaand mailadres of neem voorafgaand hieraan
telefonisch contact op met Rogus Vonk (0187-74 30 00) voor meer informatie!
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