
Vacature: Commercieel medewerker verkoop binnendienst: 

 

Horesca Horecavo is een dynamisch, service- en klantgerichte groothandel die gespecialiseerd is in 

de horeca. Een 2e generatie familiebedrijf met circa 70 medewerkers en 17 vrachtwagens dat 

gevestigd is in Leiderdorp. Sinds 1982 is het bedrijf actief als horeca groothandel met een diep en 

breed totaalassortiment in de regio bollenstreek, Randstad en omgeving binnen een straal van 30 

kilometer rondom Leiderdorp. Kijk voor meer informatie op www.horesca-horecavo.nl  

 

Functieomschrijving 

Een commercieel medewerker verkoop binnendienst binnen Horesca Horecavo is verantwoordelijk 

voor een correcte afhandeling van alle binnenkomende telefoontjes en offerte aanvragen. Daarnaast 

ben je vast contact persoon van één van onze horeca adviseurs. Je bent een belangrijke schakel 

binnen het bedrijf. Samen proeven en testen we regelmatig nieuwe producten want we zijn altijd op 

zoek naar horecaproducten die lekker, leuk en verrassend zijn.  

Wat zijn je werkzaamheden? 

• Zorg dragen voor een correcte afhandeling van binnenkomende orders welke voornamelijk 

digitaal worden ingestuurd door onze klanten; 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, het is aan jou om een passend advies te 

geven, te inspireren of een oplossing te bieden. Samen zorgen we ervoor dat iedere 

(potentiele) klant een ambassadeur van Horesca Horecavo wordt en blijft.   

• Je boekt orders in het Navision systeem en verwerkt klantgegevens in Sales Flow;  

• Je voert uiteenlopende administratieve taken uit; 

• Je bent de vaste contactpersoon van één van de horeca adviseurs en helpt hem bij het 

maken van offertes, beheren van zijn agenda en je onderhoudt het telefonische contact met 

jullie eigen klantenbestand.  

Dit ben jij: 

• Je hebt hart voor de horeca en houdt ervan om over lekker eten te praten.  

• Je bent accuraat en hebt als doel om kwaliteit te leveren, ook in dynamische 

omstandigheden. 

• Jij kunt goed luisteren en vindt het leuk om klanten telefonisch te woord te staan, of vragen 

per e-mail te beantwoorden; 

• Je bent positief, flexibel en werkt graag samen; 

• Je kunt overweg met Outlook, Excel en Word en hebt affiniteit met socialmediamarketing. 

• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week (je werkdagen zijn Dinsdag t/m Zaterdag) 

• Je hebt een MBO werk- en denk niveau. 

Wat hebben wij je te bieden? 

• Een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring); 

• Pensioenregeling; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Een informele werksfeer in een gezellig team; 

• Uitzicht op een vast contract 

• Werken bij een sterk groeiend bedrijf en waar we het samen elke dag weer een beetje beter 

willen doen.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


