
Gezocht: Medewerker
Sales support
Ben jij als commerciële duizendpoot met een ‘digital’ mind op zoek
naar een uitdagende job? Dan zijn wij op zoek naar jou!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De medewerker Sales Support is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van
commerciële correspondentie en het correct afhandelen van alle klant gerelateerde
vraagstukken. Je bent het eerste aanspreekpunt in de showroom en verantwoordelijk voor het
correct afhandelen van telefoon, chat en mailverkeer.

Naar wie zijn wij op zoek?

★ Je hebt hbo werk -en denkniveau en een gerichte opleiding in de sales genoten of dit
opgebouwd met ervaring in een soortgelijke functie;

★ Je herkent jezelf in de kernwaarden: betrokken, oplossingsgericht en deskundig;
★ Je hebt een aanstekelijk enthousiasme en energie om net dat stapje extra te zetten

voor onze klanten;
★ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en uitstekende beheersing

van de Nederlandse taal;
★ Je denkt in kansen en oplossingen;
★ Uiteraard ben je een echte koffieliefhebber!
★ Je bent in het bezit van een rijbewijs en woont maximaal 25 km van Vlaardingen;
★ Je kunt goed zelfstandig werken en je neemt graag initiatieven.
★ Je bent op je best in een drukke omgeving waarbij je kunt multitasken;
★ Ook ben je bereid om wisselende diensten te draaien en, indien noodzakelijk, op

zaterdag te werken.
Competenties waarover je moet beschikken:
Gespreksvaardigheid, omgevingsbewust, zelfontwikkeling, klantgericht, zorgvuldig,
organisatiesensitiviteit, leervermogen cognitief, doorzettingsvermogen, onderhandelen,
inlevingsvermogen.

Wat kun je van ons verwachten?
★ De beste koffie de hele dag door! En thuis drink je natuurlijk ook TCF koffie;
★ Salaris tussen €2250,- en €2850,- bruto per maand op basis van opleiding/ervaring;
★ Ruimte voor trainingen en opleidingen en persoonlijke ontwikkeling
★ Een heel leuk team en een geweldige werksfeer
★ Wekelijkse snack en borreldag (elke vrijdag) en de leukste teamuitjes
★ 25 vakantiedagen
★ Een veelzijdige en bruisende baan;
★ Iedere dag genieten van de beste koffie!
★ Een deskundig en fijne werkomgeving met een geweldig stel mensen.



Ons aanbod
Een fijn en hardwerkend team met een passie voor koffie. Bij The Coffee Factory staan de
mensen centraal. Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een leuke regeling
voor koffie en thee voor thuis. Ruimte voor trainingen en opleidingen. Het salaris is afhankelijk
van de relevante werkervaring. Wekelijkse snack en borrel en teamuitjes, als het weer mag van
de regering!

Waar kom je terecht?
The Coffee Factory is de leukste groothandel voor JURA, Rocket, Bravilor, Quick Mill en andere
merken machines, accessoires, gadgets en natuurlijk koffie!
The Coffee Factory B.V. kiest de merken die het voert zorgvuldig. Met die merken kunnen we
alles, van verkoop tot service en alles dat erbij hoort. We hebben een naam hoog te houden in
koffieland, die hebben we de afgelopen 18 jaren zorgvuldig opgebouwd en willen we graag
behouden en uitbreiden.

Met ervaren en gespecialiseerde mensen bedienen we dagelijks onze klanten. Dat gebeurt
vanuit ons hoofdkantoor in Vlaardingen en onderweg.

Onze kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op het leveren van maatwerk en een snelle, efficiënte,
maar vooral zorgvuldige dienstverlening naar onze klanten, waarbij wij tevens de kosten in het
oog houden. Een intensieve en open communicatie, de garantie van hoogwaardige producten
en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van onze kwaliteit, groei en stabiliteit.

Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Sara Troost via 010-248 93 30 of s.troost@coffeefactory.nl

Ben je niet opgeleid voor salesmedewerker maar denk je dat jouw talent tot zijn recht zal
komen op een andere positie binnen ons bedrijf? Trek dan de stoute schoenen aan en stuur
ons een open sollicitatie.


