
 

  

Wij zijn Horesca Horecavo, een horecagroothandel die gaat voor kwaliteit en service. Mensen laten 

genieten en de klanten volledig ontzorgen. Hier zijn wij als Horecagroothandel dagelijks mee bezig. Wij 

zijn een snel groeiend familiebedrijf dat zich richt op de levering van food- en non food artikelen aan 

horeca, bedrijfskantines, sportverenigingen, etc. 

Binnen Horesca Horecavo werken wij met een jong, gedreven en ambitieus team waarbij service en 

kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij groeien hard en gestaag door en daarom zijn wij op zoek naar 

een nieuwe gedreven, enthousiaste en resultaatgerichte topper: 

 

Medewerker Verkoop Binnendienst (M/V) 
(40 uur per week) 

 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het te woord staan van de klanten, invoeren / verwerken 

van de orders en het constant flexibel inspelen op de vraag van de klant. De software waarmee je gaat 

werken is Navision, ervaring met deze software zou heel fijn zijn. Je werkt nauw samen met de afdeling 

inkoop en verkoop buitendienst en schakelt dagelijks met de afdeling logistiek. Een zeer leuke, 

dynamische en afwisselde functie! 

Werkzaamheden o.a.: 

• Optimale commerciële afhandeling van de interne verkoop- en orderprocessen (zoals 

aanvragen, offertes, inkopen en orders); 

• Adviseren van klanten over onze producten en mogelijkheden; 

• Beantwoorden van diverse vragen van klanten over prijzen, leveringen, openstaande orders 

• Ondersteunen van collega’s in de buitendienst; 

Functie eisen: 

• MBO+ werk- en denkniveau; 

• Minimaal 3 jaar werkervaring in vergelijkbare functie; 

• Uitstekende beheersing van Word en Excel; 

• Je bent een verantwoordelijke, gezellige collega die graag de handen uit de mouwen steekt; 

• Je bent een teamplayer en zeer klantgericht. 

• Commercieel, resultaatgericht en stressbestendig 

 

Wij bieden: 

 

• Een uitdagende functie met veel potentie; 

• Een aantrekkelijke werkomgeving; 

• Een marktconform salaris; 

• Veel mogelijkheden voor eigen initiatief en ontwikkeling. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stefan Schouten 06-27909344. Wil je graag bij 

Horesca Horecavo deze uitdaging aangaan? Stuur dan snel jouw motivatie en CV voor 19 augustus a.s. 

naar s.schouten@horesca-horecavo.nl  

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


