Wie is Organic Flavour Company
Bij Organic Flavour Company (OFC) houden we ons al bijna 40 jaar bezig met biologische thee,
kruiden en specerijen. De gedrevenheid waarmee we dat doen en de kennis die we in de loop der
jaren hebben opgedaan, staan garant voor heerlijke biologische producten. Onze experts weten
precies waar de beste biologische thee, kruiden en specerijen groeien. Niet voor niets smaken onze
biologische producten beter dan gewone!
Voor de afdeling Verkoop zijn wij op zoek naar een
Commercieel Medewerker (fulltime)
een spin in het web met passie voor food
Focus van de functie
Als Commercieel binnendienst medewerker ben je de steun en toeverlaat van de accountmanagers
en het aanspreekpunt voor (inter-)nationale klanten en je collega’s. De nadruk ligt op de verkoop
van kruiden en specerijen aan de levensmiddelenindustrie.
Werkzaamheden:
Opstellen en verzenden van offertes.
Het juist en tijdig afhandelen van de orders met de daarbij behorende administratie en
interne afstemming.
Versturen van monsters naar klanten en zorgen voor de correcte afhandeling.
Actief benaderen van (potentiele) klanten.
Verzamelen van relevante informatie m.b.t. omzet en klantperformance.
Het opzetten en onderhouden van alle klant- en automatiseringssystemen.
Het opzetten van prijslijsten.
Alle overige voorkomende werkzaamheden zoals o.a. mutaties nieuwe artikelnummers,
nieuwe artikelen, saneringen en klanten informeren over de status van de leveringen.
Gewenste vaardigheden en ervaring
MBO+ werk- en denkniveau.
Ervaring met verkoop van ingrediënten is een pré.
Je persoonlijke eigenschappen zijn een klantgerichte instelling, doortastend, sterk, vasthoudend,
probleemoplossend, slagvaardig en gestructureerd.
Je hebt een zelfstandige en proactieve werkhouding en bij meerdere opdrachten ben je in staat om
het overzicht te behouden.
Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Je hebt goede kennis en
ervaring met MS Excel en ERP-pakketten. Daarnaast ben je bedreven in de overige programma’s
van MS Office.
Waarom werken bij OFC?
Organic Flavour Company is continu in beweging dus werken als Commercieel Medewerker Verkoop
Binnendienst bij OFC staat garant voor een enerverende en uitdagende baan! We doen er alles
aan om onze medewerkers zo prettig mogelijk en efficiënt te laten werken. We stimuleren een
open en informele werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief. Bij Organic Flavour Company
kun je rekenen op een prima pakket arbeidsvoorwaarden.
Interesse in deze boeiende functie?
Stuur dan je motivatie en CV per e-mail naar: a.overkamp@ofc.nl.
Reageren? Doen! Wij kijken er met belangstelling naar uit. Mail je motivatie en CV naar
a.overkamp@ofc.nl. Eerst graag meer informatie over de functie? Bel met Angelien Beek via 0318563840. Zij vertelt het je graag.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

