Bij de Olijslager Groep leveren bijna 200 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van
vastgoed en beleveren wij retailondernemers in de doe-het-zelf sector.
Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Met 3
centrale magazijnen en 25 verkooplocaties in Noord - Oost Nederland zijn
we altijd Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep kenmerkt zich door een
open cultuur waarin feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds
respect, streven naar plezier in het werk, ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen
werk en privé belangrijke elementen zijn.

Door groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een parttime:

Verkoopmedewerker binnendienst
Als verkoopmedewerker binnendienst kom je te werken in een team dat op dit moment bestaat uit twee
binnendienst-collega’s. Door groei van de organisatie en een forse toename van de werkzaamheden
hebben wij hulp nodig van een leuke, frisse en daadkrachtige collega. Jij vervult een belangrijke rol. Je
bent namelijk verantwoordelijk voor het eerste, telefonische klantcontact binnen ons bedrijf. Daarnaast
voer je gesprekken met leveranciers, maak en verstuur je rapportages, verwerk je acties in het systeem
en bied je ondersteuning aan onze collega’s van de buitendienst. Kortom, een heel leuke, veelzijdige en
afwisselende baan!
Wat ga je precies doen?
Je bent verantwoordelijk voor het eerste, telefonische klantcontact. Je beantwoordt vragen en verbindt
zo nodig door naar de juiste collega;
Je zorgt voor correcte orderverwerking;
Je maakt rapportages in verschillende systemen en verstuurt deze rapportages;
Wanneer nodig schuif je aan bij gesprekken met leveranciers;
Het verwerken van data en het onderhouden van data voor bijvoorbeeld onze webshop;
Het verwerken van acties in het systeem;
Je biedt ondersteuning aan de buitendienst. Hierbij kan je denken aan het maken van oﬀertes of het
versturen van informatie aan onze klanten;
Tot slot voer je online marketing ondersteunde werkzaamheden uit voor de Olijslager Groep zoals
tekstoptimalisatie, het maken van advertenties en overige sociale media werkzaamheden.
Wat vragen wij?
Je hebt ervaring en bent handig met Excel;
Je bent handig met systemen en maakt deze snel eigen;
Je hebt aﬃniteit met de branche;
Je bent klantgericht en communicatief vaardig;
Je werkt accuraat en bent punctueel in je werkzaamheden;
Je bent ﬂexibel qua werkdagen. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je in ieder geval de maandag,
dinsdag en vrijdag werkt.
Wat bieden wij?
Een prima salaris;
Een afwisselende baan voor 24 - 32 uur per week met enthousiaste collega’s;
Een open, transparante, eerlijke, ondernemende en laagdrempelige werkomgeving in een solide bedrijf
met een focus op de lange termijn;
Een mooie werkplek in ons hagelnieuwe pand in Hoogeveen!
Ruime mogelijkheden om kennis- en vaardigheidstrainingen en opleidingen te volgen;
Ruimte voor een goede werk/privé balans.

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan snel door je motivatie en CV te sturen naar hr@olijslager.nl
Heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem dan gerust contact op met Myrthe via
hr@olijslager.nl of 06-15318711.
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