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Interne Sales - Commercieel bediende 
maandag – vrijdag: 9u-17u 

 

Word je enthousiast door klanteninteractie en ben je iemand die accuraat te werk gaat? 

Dan biedt Alfa Fish als nr. 1 Vlaamse visgroothandel jou de mogelijkheid om carrière te 

maken in de dynamische wereld van vis, schaal- en schelpdieren! 

 

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 je helpt hen met een glimlach verder.  

Daarnaast, en afhankelijk van wie je bent en wat je graag doet, kunnen er op termijn 
andere taken bijkomen, zoals het beheren van de marketing en sociale media, of het 
contact afstemmen met leveranciers en interne productiemedewerkers. 

We bieden je een competitief salaris en een fulltime contract van onbepaalde duur. 

PROFIEL? 

Je beschikt over een Bachelor diploma. Je bent van nature positief: 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 werkt correct bij het ingeven van de orders. Je denkt oplossingsgericht: je adviseert de 
klant optimaal dankzij jouw expertise in het totaalassortiment van Alfa Fish. Je vindt het 
leuk je te kunnen ontwikkelen in een familiebedrijf met korte lijnen. 

WANNEER STARTEN? 

Wij verwelkomen jou van zodra je beschikbaar bent. Wij maken graag kennis en zijn 
benieuwd naar jouw ervaringen en ambities.  

Kom jij graag jouw ervaringen met ons delen? Stuur een mail met CV en motivatiebrief naar 
jobs@alfafish.be. 

 

Werkschema: Maandag - Vrijdag 9u - 17u (lichte afwijkingen bespreekbaar) 
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