Bakkerij Pater is op zoek naar een medewerker:

Verkoop
binnendienst
24 uur

Introductie

Wij bieden

•
•

Als je aan de slag gaat als medewerker verkoop binnendienst
bij Bakkerij Pater kun je het volgende verwachten:
• Een baan voor 24 uur per week met zicht op vast
dienstverband;
• Een prima salaris conform de CAO voor het
Bakkersbedrijf;
• Mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief
brood te kopen;
• Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen;
je bouwt echt een carrière op in de bakkerswereld!

•

Het telefonisch aanspreekpunt voor onze klanten;
Verstrekken van orderdata naar de verschillende
afdelingen binnen onze bakkerij;
Veel variatie in de werkzaamheden.

Functieomschrijving
Het aandachtsgebied van de medewerker verkoop
binnendienst betreft vooral de verwerking van orders. Hij/zij
maakt daarbij gebruik van een ERP-pakket, AFAS Profit.
Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten,
veelal de broodafdelingen van supermarkten. Werkzaamheden
zijn onder andere:
• Verwerken van de orders
• Verwerken van manco leveringen en verschilmeldingen;
• Opstarten van de facturatie;
• Plaatsen van interverkeer bestellingen;
• Genereren van managementrapportages.

Jouw werkplek
Bakkerij Pater uit het Noord-Hollandse Avenhorn is een
ambitieus bakkersbedrijf. Wij maken onze klanten groot met
brood. Jan en Anna Pater zijn in 1924 hun kleine bakkerij
gestart in een boerderij.

Wat mogen wij verwachten

Inmiddels maakt Bakkerij Pater deel uit van Amarant Bakkers.
Met een team van ruim 450 collega’s werken we in 6
verschillende bakkerijen samen om onze klanten élke dag van
lekker, betaalbaar én gezond brood te voorzien.

•
•
•
•
•

Je werkplek is op de financiële administratie welke bestaat uit
een team van circa 6 personen. Bureau en stoel zijn volledig
verstelbaar en (deels) thuiswerken behoort ook tot de
mogelijkheden.

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
Je hebt affiniteit met computerwerk;
Kennis en ervaring met AFAS Profit is een pré;
Je kunt zelfstandig, secuur en resultaatgericht werken;
Je hebt een commerciële en klantgerichte instelling.

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
aron.munster@amarantbakkers.nl. We kijken uit naar je reactie.

