Vrije vacature!

www.alfafish.be

Junior commercieel medewerker
binnendienst (fulltime)
(maandag – vrijdag: 8u-17u)
Net afgestudeerd (of minder dan 5 jaar ervaring) en op zoek naar een job met
klanteninteractie? Krijg je een kick als je klanten perfect telefonisch kan verder helpen? Ben
je gedreven, accuraat, hands-on en werk je graag in teamverband?
Carrière maken in de dynamische wereld van vis, schaal- en schelpdierenhandel? Dat doe je
bij Alfa Fish!
WAT KAN JE VERWACHTEN?
Doorheen de dag staat de telefoon, whatsapp en mailbox niet stil. Als eerstelijnscontact heb
je voortdurend contact met (horeca-)klanten die een bestelling doorgeven of vragen stellen.
Je voert hun orders accuraat in het bestelprogramma in, of je zorgt ervoor dat hun online
bestellijsten up-to-date zijn. Je volgt met hen op als er een product niet beschikbaar is.
Soms komen klanten ook fysiek langs en help je hen met een glimlach verder.
Daarnaast voel je je ‘als een vis in het water’ met een verscheidenheid aan zijdelingse
taken, en heb je interactie met leveranciers, chauffeurs, interne productiemedewerkers. Je
doet ook enkele administratieve taken.
PROFIEL?
Je beschikt over een Bachelor diploma. Je bent van nature enthousiast: jouw dynamiek
zorgt ervoor dat klanten Alfa Fish zien als een topleverancier. Je bent commercieel
ingesteld: je communicatieve vaardigheden maken je tot een sterke en gerespecteerde
gesprekspartner. Je denkt oplossingsgericht: je adviseert de klant optimaal dankzij jouw
expertise in het totaalassortiment van Alfa Fish. Je voelt je thuis en je wilt jezelf
ontwikkelen in een professionele, maar informele organisatie met korte lijnen.
WANNEER STARTEN?
Wij willen graag snel van start en verwelkomen jou daarom zo snel als jij kunt. Wij maken
graag kennis en zijn benieuwd naar jouw ervaringen en ambities. Het liefst doen we dit aan
de hand van een email waarin je vertelt wie je bent en een CV zodat we een idee krijgen
wie onze nieuwe collega kan worden. Wanneer er een match is kunnen wij je een fulltime
(bediende-)contract van onbepaalde duur aanbieden.
Dus kom jij graag jouw ervaringen met ons delen? Stuur een mail over jezelf, je motivatie
en wat je ambities zijn naar boekhouding@alfafish.be.

Werkschema: Maandag - Vrijdag 8u - 17u

