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Ingrizo, your partner for Food & Health Ingredients

Commercieel medewerker m/v
Ingrizo is een snel groeiende
internationale B2B-onderneming
actief in de distributie van
specialiteiten voedings – en
gezondheidsingrediënten,
en gevestigd in een filevrije
omgeving in De Pinte (vlakbij
de verkeerswisselaar E40- E17,
afrit E 17 – Eke De Pinte).

FUNCTIE-OMSCHRIJVING
- Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor het orderproces (aan-en verkoop, voorraad, supply chain, ..).
- Je bent het eerste aanspreekpunt (via e-mail, en via telefoon ) voor klanten en
internationale leveranciers.
- Je fungeert als back up voor het sales team voor het behandelen van diverse commerciële vragen.
- Je verzorgt de telefonische ondersteuning, je staat in voor de opmaak en de opvolging van offertes en stalen.
- Je beheert alle commerciële en product informatie in een centrale CRM database.
- Je organiseert het Marketing gebeuren bij Ingrizo, je zorgt op regelmatige basis voor marketing campagnes
via newsletters, en voor de update van content op sociale media, … , je optimaliseert de resultaten via Google
Analytics en andere tools.
PROFIEL
- Je hebt minstens een bachelor-diploma (Marketing, Bedrijfsmanagement , Office- of
KMO- management) , of gelijkaardig door ervaring.
- Je hebt een goede kennis van Frans en Engels.
- Je bent commercieel ingesteld en je draagt daarbij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.
- Je bent een multitasker met oog voor prioriteit, je bent accuraat en je hebt een scherp oog voor detail.
- Je hebt een hands-on mentaliteit en je kan snel problemen analyseren en oplossen.
- Je hebt een sterke affiniteit en een passie voor sales en marketing in een B2B omgeving en je kan zéér vlot
overweg met diverse computerprogramma’s (volledige office pakket, Photoshop, …),
- Interesse voor voeding en gezondheid is zeker een pluspunt.
AANBOD
- Je komt terecht in een fris en gemotiveerd team en je krijgt ruimte tot zelfontplooiing met perspectieven
voor professionele groei. Wij bieden een zelfstandige, zeer afwisselende job in een jong, groeiend bedrijf met
internationaal karakter.
BEN JIJ VOOR ONS DE JUISTE PERSOON ?
Stuur snel je motivatiebrief met cv. naar onderstaand contact. Wij behandelen alle kandidaturen vertrouwelijk en
we toetsen uw cv aan de vereisten voor de functie. Daarna volgt een persoonlijk interview, waarin wij dieper ingaan
op alle aspecten van de functie. Vervolgens doorloopt u een assessment. Na deze laatste stap en na overleg van
het management wordt u op de hoogte gesteld van onze beslissing tot aanwerving.
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