Internationaal handelsbedrijf Frankort & Koning BV, te Venlo, is op zoek naar
een gepassioneerd en gedreven fulltime (junior) commercieel medewerker.
Functie omschrijving
De werkzaamheden waarmee je start bestaan o.a. uit:
•
“Training on the job”;
•
Het intensief leren kennen van het commerciële vak binnen
Frankort & Koning
•
Onderhouden van contacten met klanten/leveranciers;
•
Verwerken van gegevens in het commerciële en logistieke registratiesysteem;
•
Opdoen van-, en verdiepen in product- en marktkennis;
•
Het uitvoeren van administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
Zodra je de basiskennis bezit, ga je als zelfstandig commercieel medewerker de volgende taken uitvoeren:
•
•
•
•

In- en verkoop van groenten en fruit;
Acquisitie van klanten en leveranciers;
Bezoeken van klanten en leveranciers;
Innovatie bijdrages leveren op gebied van verpakkingen, producten en product marktcombinaties.

Werk je graag in een internationale omgeving? Heb je taalgevoel? Ben je commercieel gedreven? Dan pas jij
misschien wel in de functie van (junior) commercieel medewerker.
Functie-eisen
•
MBO + / HBO werk- en denkniveau;
•
Een belangrijke voorwaarde is affiniteit met vreemde talen en/of de bereidheid om
deze te leren. Kennis van de Franse, Italiaanse, Spaanse en/of Duitse taal is een pré;
•
Je bent ambitieus, gedreven en daadkrachtig;
•
Je vindt het niet erg om regelmatig over te werken;
•
Je kunt goed presteren onder werkdruk;
•
Je kunt zelfstandig werken binnen een dynamische en hectische omgeving.
Wij zoeken een commercieel talent / topper die sterk in de schoenen staat, sociaal vaardig is, geen blad voor de mond
neemt en zijn gezond verstand gebruikt tijdens het werk.
Wij bieden
Om te beginnen een contract voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren zal dit omgezet worden in een
contract voor onbepaalde tijd. Frankort & Koning biedt tevens opleidingsmogelijkheden naast ruimte en
vrijheid voor eigen inbreng. Het betreft een fulltime functie met een uitzicht op uitstekende salaris groei bij
goed functioneren en een aanvullende pensioenregeling.
Frankort & Koning
Frankort & Koning is een internationale succesvolle organisatie die handelt in groenten en
fruit, met de wereld als bron en Europa als markt. Al sinds de oprichting in 1985 is
Frankort & Koning dé betrouwbare schakel tussen producenten/aanbieders en
retail/grootwinkelbedrijven. In 30 jaar is Frankort & Koning uitgegroeid tot één van
de top exporteurs van groenten en fruit in Nederland. Wij groeien harder dan de
markt, door passie voor het product, kennis van de markt en hart voor zowel klant
als leverancier. Meer informatie over Frankort & Koning vind je op www.frankort.nl.
Interesse?
Zie jij jezelf als (junior) commercieel medewerker terug in dit functieprofiel?
Dan ontvangen we graag je CV samen met een motivatie. Je kunt dit sturen
naar de afdeling HR via e-mail hr@frankort.nl.
Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met
Naomi Wachelder via e-mail n.wachelder@frankort.nl of via telefoonnummer
077 3897379.

