Commercieel Assistent – start jouw
carrière bij een jong, dynamisch
bedrijf!

€1800 tot €2200 bruto per maand
Veghel

Voor een jonge, toffe organisatie zijn we op zoek naar een fulltime
commercieel assistent. Wil jij graag jouw carrière starten in de
commerciële richting? Dan is dit jouw kans!

Waar ga je werken & wat ga je doen?

Je komt te werken bij een online platform waar vraag en aanbod aan
elkaar gekoppeld worden. Het platform is opgericht onder de vleugels
van een groot, internationaal moederbedrijf en is onlangs verhuisd
naar een eigen, hip kantoor. In deze jonge, informele en platte
organisatie werken 10-15 collega’s.
Op het platform worden logistieke behoeftes in heel Europa aan
elkaar gekoppeld. Jouw collega’s zijn dagelijks in contact met
aanbieders. Ze starten onderhandelingen op en zorgen ervoor dat ook
de laatste deals gesloten worden.
Jij ondersteunt jouw collega’s hierin op verschillende vlakken.
Wanneer er structureel tekorten zijn en er nieuwe samenwerkingen
opgestart kunnen worden, ga jij hiervoor de voorbereidende
werkzaamheden treffen. Je gaat bijvoorbeeld opzoek naar potentiële
nieuwe aanbieders, je legt de eerste contacten (telefonisch of via
mail) en helpt en ontlast collega’s waar nodig. Je spart en denkt
mee over verbeteringen en kansen voor het bedrijf.
Een specifieke opleiding is niet vereist. Wel is het belangrijk dat
je kansen ziet en graag in contact bent én contacten legt, snel kunt

schakelen. Je bent leergierig en wil je graag verder ontwikkelen
binnen een dynamische, commerciële organisatie.
We bieden je een fulltime baan bij een snel, groeiend en ambitieus
bedrijf. Je start als assistent maar er is volop ruimte om door te
groeien tot accountmanager of sales-medewerker.

Functie-eisen

Een specifieke opleiding of werkervaring zijn niet vereist, de
juiste drive wel!
Naast Nederlands beheers je ook de Engelse taal goed
Je bent communicatief vaardig, leergierig en je ziet kansen
Je bent fulltime beschikbaar (kantoortijden maandag t/m
vrijdag) en woont binnen een straal van 20 km. rondom Veghel

Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Bruto maandloon tussen de €1800,- en €2200,Veel kans om je te ontwikkelen en door te groeien
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan reiskosten indien
van toepassing, vakantiedagen, goede pensioensregeling,
personeelsuitjes
Tijdens een uitgebreide onboarding (6-10 dagen) leer je alles
over de branche
Werken in een leuk, jong team met een gezellige werksfeer

Interesse?

Spreekt deze functie je aan? Aarzel dan niet en neem contact met ons
op! Ook met vragen horen we graag van je. Solliciteer via
onderstaande button, via info@baantreffers.nl of bel/app ons op
0413-747163 of 06-29174376.

Sluisstraat 29 – 5462 CA – Veghel
0413 747 163 – info@baantreffers.nl

