FLORICULTURA
Tropische planten zijn onze passie. Ons bedrijf is al sinds 1933 specialist in orchideeën en tropische
planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën en anthuriums
leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot potplant en snijbloem
aan kwekers. Het streven naar perfectie en het creëren van renderende en onderscheidende variëteiten
voor onze klanten; dat drijft de mensen van Floricultura. De organisatie groeit en professionaliseert.
Voor de verkoopafdeling in Heemskerk zijn wij op zoek naar een klantgerichte:

A DM I N . M ED EW E RK E R V E RK O O P B I N N EN DI E NS T
Je ondersteunt het verkoopteam optimaal door het invoeren, verwerken en updaten van orders.
Hiermee begeleid je de klant en accountmanager op het gebied van assortiment en administratie.

WAT ZIJN JE VOOR NAAMSTE WERKZAAMHEDEN
•

Je verwerkt verkooporders in systemen compleet, accuraat en snel.

•

Ordergegevens sla je consequent en gestructureerd op in systemen (PAT en AFAS).

•

Je registreert klachten of claims en koppelt die terug aan het verkoopteam.

•

Import- en exportzendingen handel jij af.

•

Je zorgt voor beschikbaarheid van archiefstukken en gegevensbestanden.

•

Daarnaast geef je administratieve ondersteuning voor het verkoopteam.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU
•

Je bent proactief en klantvriendelijk; meer doen dan de (interne) klant verwacht vind je normaal.

•

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en stelt je flexibel op bij veranderingen.

•

Je hebt dezelfde passie voor tropische planten als wij.

FUNCTIE EISEN
•

Een afgeronde commerciële of bedrijfsadministratieve opleiding op tenminste MBO niveau.

•

Je spreekt en schrijft Engels vloeiend.

•

Je bent zeer ervaren met Windows 10 en Office 365, kennis van AFAS en PAT is een pré.

•

je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?
Stuur dan direct jouw motivatiebrief en CV naar afdeling HR. Voor inhoudelijke vragen over de functie
kan je contact opnemen met Edwin Wubben, team manager verkoop binnendienst. Ons streven is om
de procedure voor 1 september te hebben afgerond.

