COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
We Supply Yachts bevoorraadt wereldwijd megajachten met proviand, technische producten en verbruiksartikelen.
De producten komen binnen in ons magazijn en worden verpakt om vervolgens geleverd te worden aan een
megajacht. Onze producten variëren van gemasseerd rundvlees uit Japan tot motoronderdelen en toiletpapier.

Wat ga je doen?
Het is 08:00 en je komt aan op kantoor, je start je dag

op transport gaat met een van onze koelbussen of via

met een bak koffie en opent je email. Het sales team heeft

luchtvracht. De documenten heb je af en geef je mee met

opdrachten binnengehaald die verwerkt moeten worden.

de chauffeur.

Je beoordeelt de urgentie en deelt je dag in. Ondertussen
gaat er deze ochtend ook een zending weg die jij tot in

Terwijl je bezig was zijn er verschillende offerte aanvragen

de puntjes verzorgd hebt. Je controleert of alle goederen

binnengekomen, je overlegt met het sales team welke

die je hebt besteld binnen zijn gekomen en ondertussen

offertes wanneer af moeten zijn en gaat aan de slag. Je

wordt de bus geladen door het magazijn. Uiteindelijk

kijkt op je horloge en ziet dat het alweer 17:00 is. Tot slot

spreek je alles door met het magazijn waarna de chauffeur

vraag je aan jouw collega’s of je nog ergens mee kunt

echt vertrekt. Je zorgt dat alles op een goede manier

helpen, zodat we samen de dag kunnen afsluiten.

Wij vragen

Wij Bieden

•

Commitment voor meerdere jaren;

•

Marktconform salaris;

•

Fulltime beschikbaarheid;

•

Werken in een jong dynamisch team;

•

Communicatief sterk en goede beheersing van zowel

•

Kansen om door te groeien in onze jonge organisatie;

Nederlandse als Engelse taal;

•

Door werkgever gere gelde lunch op donderdag;

•

Passie voor food;

•

Een omgeving waar je jezelf goed kan ontwikkelen.

•

Zelfstandigheid;

•

Resultaatgericht;

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

•

Nauwkeurig;

•

Vakantiegeld

•

Minimaal in het bezit van een afgeronde MBO-4

•

Pensioen

opleiding;

•

Reiskostenvergoeding

•

Woonachtig in Rotterdam of regio;

•

Teamplayer;

•

Vrijdagmiddagborrel

•

Stressbestendig.

Soort dienstverband: Fulltime
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