
Vacature
Medewerk(st)er verkoop binnendienst

Bakeplus is een vooraanstaand leverancier van een bijzonder groot assortiment 
voor bakkers, banketbakkers, patissiers, ijsbereiders en food bedrijven.

Ben je fl exibel
En denk je in mogelijkheden
Krijg jij een warm gevoel van ons bedrijf
En denk jij bij ons wel gebakken te zitten.

Ben jij de missende schakel in ons team?

Locatie - Haa�ten of Venlo | Contract - fulltime (36 uur) | 

Contact
Stuur je CV en motivatie op naar Hylke van Lent: 
hylke.vanlent@bakeplus.nl

Heb je interesse in deze functie, beschik je over de benodigde competenties dan 
word je uitgenodigd om schriftelijk hierop te reageren. 
Een duidelijke motivatiebrief en een up-to-date CV is een vereiste voor de
sollicitatie

Ben jij onze commerciële
topper?

Taken en verantwoordelijkheden
- Aannemen van de telefoon en verwerken van orders en deze factureren
- Controleren en verwerken van orders uit de webportal, fax en e-mail
- Bellen van klanten en verwerken van klantenbestellingen in het systeem
- Deelnemen aan werkoverleg van de afdeling verkoop binnendienst
- Zorgdragen voor het adequaat behandelen en informeren van klanten
- Aanvragen van nieuwe artikelnummers
- Aannemen, rapporteren en afhandelen van klachten

Interesse?

Supply chain partner

Als grossier verzorgen wij de complete supply chain voor onze 
klanten. Dit is buiten het houden van voorraad in onze 
2 magazijnen, het JIT leveren van 1000 adressen per week, ook 
het verzorgen van de inkoop met en voor onze klanten. Dit alles 
met systemen die de voedselveiligheid van alle producten die 
wij leveren waarborgen.

Dan zijn wij op zoek 

naar jou!

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het gehele orderverwerkingsproces. Je 
controleert de binnenkomende orderstromen op volledigheid en 
juistheid en verwerkt deze binnen ons ERP systeem. 

Je hebt dagelijks (proactief) klantencontact met betrekking tot de 
orders, levertijden, leveringen, backorders, voorraad, etc. Daarnaast 
ondersteun je de Verkoop Buitendienst Medewerker via allerhande 
commerciële werkzaamheden. Wanneer je commerciële kansen ziet, 
initieer je acties om deze te benutten.

Competenties
 HBO werk- en denk niveau
 Communicatief vaardig
 Commerciële instelling
 Klant- en service gericht
 Affi niteit met en/of interesse in onze producten
 Accuraat
 Stressbestendig
 Zelf starter maar ook in teamverband kunnen werken
 Ruime ervaring met Microsoft Offi ce en werken in een ERP  
 systeem


