
  

Wie zijn wij? 

Al sinds 1920 produceert Matthijs vele zoete geluksmomentjes voor jong en oud. Dankzij de ervaring van generatie op 
generatie, kent Matthijs de markt als geen ander. Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière en wil je voor het lekkerste bedrijf 
van Nederland werken? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 
Assistent verkoop binnendienst 36 uur per week m/v 

Verantwoordelijkheden o.a.:  

• Aannemen van inkomende telefoongesprekken en het behandelen van de algemene binnenkomende mail. 

• Zorgdragen voor het aannemen, invoeren en bevestigen van orders alsook het begeleiden ervan i.s.m. de productie,  

de verpakkingsafdeling en het magazijn om orders vlot en efficiënt te laten verlopen. 

• Zorgvuldig omgaan met commerciële condities / afspraken, afwijkende levertijden of andere bijzonderheden binnen 

de orderstroom. 

• Invoeren van (aanvullende) gegevens in het geautomatiseerde systeem. 

• Samenstellen c.q. uitdraaien van periodieke overzichten van geboekte orders. 

• Het versturen van (standaard) offertes en samples naar bestaande en nieuwe klanten. 

• Contractbeheer, mailings en prospectie alsook het marketing gedeelte: website, beurzen en publiciteit. 

 

 
Je bent, je hebt of beschikt over: 

• Zelfstandig, sociaal vaardig, dienstverlenend, nauwkeurig, representatief en betrouwbaar. 

• Flinke dosis enthousiasme en werklust met een kritisch oog voor detail. 

• Probleemoplossend en proactief. 

• Goede kennis van MS Office. 

• Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. 

• Kennis van de Duitse taal is een pre. 

• MBO+ werk- en denkniveau. 

• Flexibiliteit; naast je eigen werkzaamheden is het belangrijk dat je je collega's kan vervangen indien nodig. 

• Woonachtig in de buurt van Hoogerheide (binnen een straal van 20 km). 

 

 

Wij bieden: 

• Een smaakvol bedrijf met een uitstekende naam in de branche. 

• Een prettig werkklimaat met een open sfeer in een mooi nieuw pand. 

• Een informele bedrijfscultuur waar plaats is voor overleg en initiatief. 

• Vrijheid om zelfstandig werkzaamheden in te delen. 

• Doorgroeimogelijkheden richting junior accountmanager (relatiebeheer van een eigen klantenportfolio) 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Beloning conform de zoetwaren cao. 

• Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 

 

Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature en wil je ons team komen versterken?  

Stuur dan jouw motivatie brief + cv vóór 31 augustus 2020 naar: vacature@matthijs.nl en vermeld hierbij als 

onderwerp “Assistent verkoop binnendienst”.  

 

 

  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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