Commercieel Medewerker Binnendienst (Export)
(32-40 uur)

Kom je bij ons werken?
Wil jij onderdeel zijn van een hecht team en werken in een dynamische internationale omgeving met
dagelijks wereldwijde contacten? Heb je affiniteit met food, export en FMCG? Hou je van afwisseling,
ben je proactief en oplossingsgericht? Stuur ons dan je sollicitatie.
Ansted bv is een BRC-gecertificeerd internationaal opererend bedrijf, gespecialiseerd in wereldwijde
verkoop, marketing en distributie van levensmiddelen, deels onder eigen merk (The Old Mill). In
nauwe samenwerking met leveranciers en klanten, verzorgen wij het gehele export-traject van
ontwikkeling van verpakking tot marketing in het land van bestemming. Wij zijn actief op alle
continenten en maken een constante groei door.
Wij zoeken per direct een Commercieel Medewerker Binnendienst (Export).
Wat ga je doen?
• Aannemen, plannen en gehele afhandeling van exportzendingen;
• Contact onderhouden met afnemers, leveranciers en vervoerders;
• Ondersteuning bij commerciële activiteiten;
• Ondersteuning bij het ontwikkelen van verpakkingen.
Wat breng je mee?
• HBO niveau, bij voorkeur International Business;
• Zeer goede beheersing van Engels en Duits in woord en geschrift, kennis van Frans en/of Spaans
is een pre;
• De volgende persoonskenmerken: klantgericht, accuraat, probleemoplossend, stressbestendig,
zelfstandig en een hands-on mentaliteit;
• Aantoonbare kennis van exportprocessen en -documentatie;
• Enkele jaren ervaring binnen de wereld van een export of internationaal transport;
• Kennis van gangbare IT-systemen.
Wat bieden wij?
Werken in deze dynamische omgeving betekent hard werken en altijd op zoek zijn naar de beste
oplossing voor de klant. Je werkt zelfstandig in een ontspannen en prettige sfeer met veel
verantwoordelijkheid en korte lijntjes, als een ware spin in het web. Samen met 3 collega’s vorm je
een slagvaardig team dat zeer gevarieerde exporttransacties van a tot z afhandelt. Doorgroei naar de
functie van (assistent) export manager behoort, bij gebleken geschiktheid, tot de mogelijkheden. Het
betreft een functie voor 32-40 uur per week. De CAO voor Groothandel in Levensmiddelen is van
toepassing.
Interesse?
Voel je je aangesproken en ben je enthousiast geraakt? Neem dan contact op via mail (info@ansted.nl) of
telefonisch (0512 382107).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

