Heb jij trek in een nieuwe uitdaging? Met jouw positieve en klantgerichte instelling zorg je dat alle
klanten tevreden zijn geholpen. Wil jij aan de slag in een collegiaal team met ruimte voor eigen
ontwikkeling en creativiteit? Dan maken we graag kennis met jou.

Bij Bonfait B.V. bereiden we dagelijks verse maaltijden en salades voor supermarkten en food-service, voor
klanten in Nederland en andere Europese landen. Ca. 200 betrokken collega’s, met passie voor lekker eten
en gevoel voor kwaliteit, bereiden samen een gevarieerd aanbod aan pure maaltijden waar je blij van
wordt. In de basis wordt op traditionele wijze gekookt, waardoor de pure smaak behouden blijft en we
geen kunstmatige hulpstoffen hoeven te gebruiken. Daaromheen verlopen diverse processen
geautomatiseerd en gestandaardiseerd, om dagelijks zoveel mogelijk klanten met een constante goede
kwaliteit te kunnen bedienen. Sinds 25 januari 2021 maakt Bonfait als zelfstandige werkmaatschappij,
onderdeel uit van de Van Loon Group. Wij zoeken een gedreven en enthousiaste:

Medewerker Verkoop Binnendienst 20 – 24 uur

Wat ga je doen?
Als medewerker verkoop binnendienst ben je samen met directe collega’s verantwoordelijk voor het
optimaal bedienen van bestaande klanten met betrekking tot bestellingen, klachten, facturering en
dergelijke. Je rapporteert rechtstreeks aan de manager van deze afdeling. Met jouw accurate en
zorgvuldige skills zorg je voor een correcte en tijdige verwerking van orders en facturatie.
Vragen en klachten van klanten handel je vriendelijk en correct af. Je bent de hele dag in contact met
klanten en onze afdeling Orderpicking. Daarnaast ondersteun je onze afdeling Verkoop Buitendienst en ben
je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het stambestandbeheer.

Werken bij Bonfait, hoe lekker is dat?
•
•
•
•
•
•

Een interessante, afwisselende parttime functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Enthousiast team binnen een informele organisatie, met passie voor hun producten
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en is volgens CAO Gemaksvoeding.
25 vakantiedagen + 15 atv dagen per jaar en de mogelijkheid tot het bijkopen van extra
vakantiedagen.
8% vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering,
Goede pensioenvoorziening, collectiviteitskorting bij verzekeringen en personeelskorting op onze
producten

Om Medewerker Verkoop Binnendienst te worden heb jij:
•
•
•

Een MBO+ of HBO niveau (bij voorkeur een commercieel gerichte opleiding;
Communicatief sterk in zowel woord als geschrift, gestructureerd, accuraat en stressbestendig;
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
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•
•
•
•
•

Kennis van de MS Office pakketten;
Kennis van SAP is een pré;
Beheersing van de Nederlandse- en Duitse taal;
Klantgericht en oplossingsgericht;
Vanzelfsprekend affiniteit met food.

Enthousiast? Dan zijn wij ook razend benieuwd naar wie jij bent! Voor vragen over deze functie kun je
contact opnemen met Marjolein Jacobs-Ruijter van Helder HRM via Marjolein@helder-hrm.nl
of 0648178096. Solliciteren kan via de mail met een recente CV.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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