Doens Food is een zeer succesvol en snelgroeiend bedrijf dat actief is in de handel, opslag en
verwerking van granen, zaden, specerijen en superfoods. Onze producten worden gekocht in alle
uithoeken van de wereld en vinden hun weg naar klanten in Europa, Amerika en Azië. Het hele
bedrijf werkt samen als een enthousiast team van Trade, Logistiek, Kwaliteit en Finance. Binnen ons
bedrijf is niemand meer of minder dan een ander, wij geloven sterk in de kracht van een team en
resultaten boeken we samen. Als gevolg van de groeiende activiteiten zijn wij momenteel op zoek
naar verdere versterking van dit team.
Ben jij accuraat, stressbestendig, communicatief vaardig, klantvriendelijk, flexibel en teamgericht?
Dan ben jij wellicht onze nieuwe:

Trade Medewerker Binnendienst
Iedere week worden er voor Doens Food op alle continenten containers geladen met biologische
producten. Het inkoop- en verkoopproces van biologische producten is een lang traject waarin
rekening moet worden gehouden met veel facetten waar de gehele organisatie bij betrokken is.
Onze trade afdeling zorgt voor de inkoop en verkoop van de goederen, onderhandelt over de prijzen
en bezoekt daarom vaak leveranciers en klanten. De afdelingen logistiek, kwaliteit, en finance zijn
allemaal betrokken in de afhandeling van orders en contracten.
De medewerker binnendienst is de schakel tussen de collega’s binnen de organisatie en de trade
afdeling, als gevolg heb je contact met collega’s in allerlei functies. Als commercieel medewerker moet
je communicatief vaardig zijn en snel kunnen schakelen. Naast het contact met collega’s ben je
namelijk ook voor klanten en leveranciers het aanspreekpunt.
Werkzaamheden
• Voorraadbeheer
o Erop toezien dat de voorraad en aanvoer in lijn lopen met verkoop. Je stuurt waar
nodig bij: aanvoer afremmen en/of versnellen.
•

Inkoop/Verkoop proces
o Je bent verantwoordelijk voor het inkoop/verkoop orderverwerkingsproces
▪ Het invoeren van contracten die door de trade afdeling zijn afgesloten
▪ Orders van klanten aannemen en verwerken in het systeem
▪ Contact onderhouden met zowel klanten als leveranciers over bovenstaand
o Je bent voortdurend in contact met de verschillende afdelingen; Trade, Logistiek,
Kwaliteit, Finance om te zorgen voor een vloeiende aanvoer en afvoer van
producten.
o Je communiceert met klanten over specifieke klantwensen en zorgt dat deze worden
nageleefd.
o Je informeert klanten over contractbalansen en informeert de trade afdeling tijdig
zodat er nieuwe contracten kunnen worden afgesloten.

Wij vragen
•
•
•
•

Een positieve proactieve en betrokken werkhouding
Minimaal een afgeronde HBO – opleiding bijvoorbeeld IBL of IBMS
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Een teamplayer, goede kennis van de Nederlandse èn Engelse taal in woord en geschrift,
daarnaast ook kennis van het Frans. Meerdere talen is een pre.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•

Een werkomgeving met een informele no-nonse cultuur, leuke enthousiaste collega’s die
op een ontspannen manier met elkaar samen werken.
Een dynamische internationaal gerichte werkomgeving
Door de snelle groei van ons bedrijf hebben we een team opgebouwd met veel jonge
collega’s.
Naast hard werken is er ook tijd om samen te sporten en te feesten, uiteraard is niets
verplicht maar als het je aanspreekt kan je altijd meedoen!
Afhankelijk van je interesses en ambities zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden
binnen het bedrijf
Een veel leuker bedrijf dan je ooit in Sas van Gent zou verwachten… ☺
Een marktconform salaris en secundaire voorwaarden

Wij zijn op zoek naar een collega die zich staande kan houden in een dynamische werkomgeving en op
zoek is naar een functie voor de lange termijn.
Lijkt je dit wat, mail dan naar evelien@doensfood.com

