
 

 

 

 

MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST 
Italië (40 uur) 

Wat we zoeken 
Ben je commercieel ingesteld, flexibel en klantgericht? Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat de klant de kwaliteit ontvangt 
waar hij om vraagt, middels controle en correctie? Ben je handig met Word, Excel en PowerPoint en heb je administratieve 
ervaring, dan is dit jouw kans om bij ons te starten als Medewerker Verkoop Binnendienst met doorgroeimogelijkheden naar 
Verkoper. 
 
Over ons 
Hamiplant is een toonaangevend handelsbedrijf in kamer- en tuinplanten en levert aan groothandelaren, tuincentra, 
bouwmarkten en supermarkten in Europa en Rusland. Ons brede assortiment stellen wij dagelijks beschikbaar aan onze klanten, 
met hen en onze kwekers richten wij een optimale supply chain in. Hamiplant is onderdeel van Dutch Flower Group. 
 

Wat we van jou vragen 

 Native speaker in de Italiaanse taal 

 HBO/MBO werk- en denkniveau 

 Administratieve werkervaring 

 Goede kennis en beheersing van de Engelse 

taal 

 Commercieel ingesteld, communicatief sterk 

en een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Proactief, oog voor detail, oplossingsgericht 

en streeft naar constante efficiency 

 Goede kennis van Microsoft Office 

 Plantenkennis is een pré 

 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

Je werkzaamheden 

 Verkrijgen en verwerken van de orders in het 

systeem 

 Uitwerken van aanbiedingen en offertes voor  

de verkoper en de webshop 

 Speciale orders in samenwerking met inkoop 

verwerken, reserveren en bestellen 

 Afhandeling van reclamaties, retourstroom 

van fust en debiteurenbeheer  

 Dagelijks voorraadbeheer d.m.v. fotograferen 

speciale partijen, kwaliteitscheck en deze 

partijen zichtbaar maken in de webshop 

 Orders fysiek controleren op de karren 

 Overige administratieve en 

controlewerkzaamheden ter ondersteuning 

van de verkoper/ account manager  

 Wekelijks verwerken van reserveringen en 

deze beheren 

 

 Werken in een enthousiast team met ambitieuze doelstellingen 

 Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor eigen initiatief 

 Passend salaris 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling, twee keer in de week gratis 

fruit en een bedrijfskantine waar dagelijks verse broodjes en salades voor je klaarliggen 

 

 

 
Solliciteer dan direct via deze link.  

Nieuwsgierig? Neem dan contact op met Petra van der Waal voor meer informatie.  

P&O@hamiplant.nl  

Wat wij jou bieden 

 

0174 - 612387  

https://hamiplant.onlinevacatures.nl/nl/job/148554/apply

