Functieomschrijving
Ondersteunend sales/administratief medewerker
Als ondersteunend sales/administratief medewerker ben jij de belangrijke schakel tussen de
accountmanager die in de buitendienst werkt en de klanten en prospects van Havantec Food
Equipment. Je stelt offertes op, stuurt brochures naar klanten en houdt het CRM systeem up to date.
Je neemt inkomende orders van klanten aan en verwerkt deze in het CRM-systeem. Daarnaast
onderhoud je intensief contact met je andere collega’s zoals inkoop en logistiek om te zorgen voor
een vlekkeloze verwerking van orders.
Je takenpakket is veelzijdig en dynamisch en je hebt contact met klanten en leveranciers. Je bent
commercieel ingesteld, spreekt Engels en bij voorkeur Duits en het spreekt je aan om in een kleine
informele organisatie te werken waarbinnen je kansen ziet en om kunt gaan met de geboden
vrijheid.
Dit ben jij:
• Je bent sociaal, flexibel, communicatief sterk en niet bang om de telefoon te pakken.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je bent resultaatgericht en goed in regelen en organiseren
• Je kunt goed zelfstandig werken
• Kennis hebben van Exact Globe en het beheersen van de Duitse taal zijn een pré
Dit zijn wij:
Havantec Food Equipment is een solide bedrijf, gevestigd in Oirschot, met jarenlange ervaring als
specialist op het gebied van verkoop en advisering van productiemachines/-lijnen, hygiëne
oplossingen en RVS bedrijfsinrichtingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Het klantenbestand van
Havantec bestaat niet alleen uit bedrijven uit Nederland, België, Duitsland, maar ook uit landen als
Spanje, England, Verenigde Staten, Dominicaanse Republiek en vele andere wereldwijd. Havantec
Food Equipment is een familiebedrijf met korte lijnen en een informele bedrijfscultuur. Je komt te
werken in een leuk en gezellig team waarbinnen je veel vrijheid krijgt.
Dit bieden wij:
• Werken in een leuk en gezellig team met veel vrijheid
• Korte lijnen en een informele bedrijfscultuur
• Salaris passend bij je kennis en ervaring
• Fulltime functie
• Tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.
Ja, ik wil deze baan:
Zoek je een leuke en afwisselende baan en herken je jezelf in de voorwaarden, solliciteer dan snel!
Stuur je sollicitatie met jouw CV en motivatie naar: vacature@havantec.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

