Sinds 1942 tot heden actief als familiebedrijf in de schelpdiersector. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid
tot één van Europa’s grootste spelers op de markt. Verse mosselen, oesters en garnalen spelen de hoofdrol.
Ervaring, knowhow en toekomstvisie vormen de basis van het succes. Zo’n 150 mensen spannen zich dagelijks
in om het beste resultaat te bereiken.

VACATURE – Teamleider Verkoop Binnendienst
Voor onze afdeling Verkoop & Marketing zijn wij op zoek naar een Teamleider Verkoop Binnendienst.
De Teamleider is als meewerkend voorman verantwoordelijk voor het optimaal en efficiënt functioneren
van de afdeling Verkoop Binnendienst

Taken en verantwoordelijkheden:
Verkoop
• Meewerkend voorman en eindverantwoordelijk voor orderinvoer en -verwerking alsmede de
facturering
• Verantwoordelijk voor up to date hebben en houden van GS1
• Neemt als hoofd van de afdeling deel aan o.a. het verkoopoverleg
• Coördineren en invoeren van prijsaanpassingen --> klanten / afnemers
• Zorgen voor het up to date hebben en houden van het artikelbeheer en klantbeheer
• Levert cijfermateriaal aan ter voorbereiding van verkooprapportages
• Verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting inkoop betreffende verkoop en
productieplanning
Logistiek & Inkoop
• Is back-up voor inkoop, afroep en bestellingen.
• Fusten bestellen voor reguliere bestellingen en acties retailers
• Contactpersoon voorraadbeheer bij retailers en evt. beheer web portalen.
Leidinggeven
• Zorgen voor de juiste verdeling in werkzaamheden op de afdeling verkoop binnendienst
• Zorgen voor een efficiënte bezetting op de afdeling verkoop binnendienst
• Instrueert, motiveert, stuurt en coacht de binnendienst medewerkers waar nodig
• Voert functioneringsgesprekken en stimuleert opleiding- en ontwikkelmogelijkheden van het team
Diversen
• Alle overige noodzakelijke activiteiten , in het belang van de onderneming, die redelijkerwijs van de
Teamleider Verkoop Binnendienst gevraagd kunnen worden

Functie-eisen:
• Werk- en denkniveau: HBO werk- en denkniveau.
• Opleiding: HBO BE, CE of vergelijkbare opleiding dan wel aantoonbare opgedane werkervaring.
• Minimaal vier jaar werkervaring in een productiebedrijf.
• Talenkennis: Engels is een must, Frans gewenst en Duits een pré
• Zeer bedreven in het omgaan met computers en computersystemen met name Navision, GS1 en MS
office
• Beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten en uitstekende communicatieve en contactuele
vaardigheden
• Zeer analytisch denkvermogen en onafhankelijke oordeelsvorming
• Accuraat kunnen werken
• Flexibel inzetbaar en bereid afwijkende uren te werken ook in het weekeind.
Indien u interesse heeft in deze vacature vraag dan de functiebeschrijving aan of solliciteer direct.
Wij zien uw reactie graag tegemoet per e-mail ter attentie van j.muller@roemvanyerseke.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld

