Wonderful Drinks is een jonge onderneming, gespecialiseerd in de import van premium drankenmerken op de Nederlandse
markt. Met een portfolio aan top merken zoals Fever Tree, Copperhead Gin en overige gedistilleerde dranken is Wonderful
Drinks op weg om een vaste waarde te worden in het Nederlandse horeca -en retaillandschap.
Wonderful Drinks is een zuster-onderneming van Jet Import, een Belgische drankenimporteur met een omzet van 145
miljoen euro en jaarlijkse double digit groei. Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, gedrevenheid, maar bovenal een grenzeloos
enthousiasme van de medewerkers staan voor zowel Jet Import als Wonderful Drinks garant voor deze sterke groei.

Commercieel Bediende Wonderful

Om deze groei verder te kunnen ondersteunen, zoeken wij een fijne, administratief sterke, collega voor de
commerciële binnendienst van Wonderful.
Functie
In deze functie zal je deel uitmaken van het Wonderful –insideteam en werk je vanuit de kantoren van Jet Import in
Lauwe. Als Commercieel Bediende Wonderful zal je:
•
•

•
•

De communicatie met onze klanten in Nederland aangaande hun bestellingen verzorgen en hen zo goed
mogelijk verder helpen bij vragen
De bestellingen van onze klanten administratief keurig verwerken zodat ze op correcte wijze kunnen
klaargezet worden door onze magazijniers. Ook onze vertegenwoordigers in Nederland kunnen ad hoc
bestellingen doorgeven ter ondersteuning van hun commerciële relatie met hun klanten
Goed en tijdig de orders doorgeven aan onze transporteur
Mee instaan voor de controle van de betalingen door onze klanten. Klanten van wie de factuur vervallen is,
bel je op om op vriendelijke wijze aan de betaling te herinneren

•
•

Leren om accijnsdocumenten aan te maken voor bestellingen met alcoholhoudende goederen alsook om
nauwkeurig onze accijnsadministratie in te vullen
Instaan om de bestellingen ook intracompany te verwerken

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere economische opleiding (Bachelor / Master) en houdt van nauwkeurig werk verzetten.
Je werkt graag in teamverband
Je hebt voldoende inlevingsvermogen en bent beleefd en vriendelijk zodat onze klanten zich goed voelen
tijdens de telefonische contacten met jou
Je bent administratief sterk en weet je werk goed te organiseren
Je woont op bereikbare afstand van Lauwe
Je spreekt uitstekend Nederlands

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in de wereld van Jet Import & Wonderful waar je wordt omringd door aangename en sociale collega's.
We geven je graag de nodige opleiding, coaching en ondersteuning zodat je je job goed en met voldoening kan
uitoefenen. Tenslotte biedt het bedrijf reële groeimogelijkheden aan binnen een open bedrijfscultuur, hetzij in (interne)
Sales of Marketing.

