Internal Sales Assistant
De functie van Internal Sales Assistant
Als Internal Sales Assistant draag je bij tot het correct uitvoeren van de offerte en de contractflow.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de distributeurs die zich in Azië, Zuid-Amerika, Oost-Europa
en Oceanië bevinden, alsook voor onze commerciële medewerkers in China en de Verenigde Staten.
Je biedt hen administratieve (documentatie, prijslijsten, templates, procedures, marketing materiaal,..)
en commerciële ondersteuning (prijsberekening, offertes,...). Verder sta je de Sales Director bij waar
nodig.
Je werkt nauw samen met de collega’s van sales en administratie. Wanneer nodig neem je het
onthaal over van de collega’s.

Jouw profiel als Internal Sales Assistant:
-

Je hebt een bachelor Bedrijfsmanagement of Office Management/Management Assistant op
zak of hebt een eerste relevante ervaring
Je bent nauwkeurig, resultaatgericht, proactief en communicatief
Je bent een teamplayer, maar kunt ook zelfstandig werken
Office kent voor jou geen geheimen (Word, Excel,…)
Je bent cijfermatig aangelegd
Je hebt een vlotte beheersing van het Nederlands, Engels en een derde taal (bij voorkeur
Duits). Kennis van het Chinees is een plus.

Ons aanbod:
-

Een gedreven team waarin collegialiteit, enthousiasme en ‘reliability’ voorop staan
Een internationale werkomgeving waarin wordt gewerkt met de nieuwste technologieën
Specifieke training en opleidingsmogelijkheden
Een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen
Een open en waarde-gedreven cultuur die investeert in jouw potentieel

Herken je jezelf in dit profiel? Wil je aan ons verhaal meeschrijven?
Dan zien we jouw kandidatuur graag tegemoet (CV met begeleidend schrijven) via mail naar
jobs@adifo.com t.a.v. Ann Deprez
Neem ook een kijkje op onze website: www.adifo.com

Over Adifo:
ADIFO NV, met hoofdzetel in Maldegem, is opgericht in 1974 en behoort tot de top van
softwareleveranciers voor de internationale voeder- en voedingsindustrie. Adifo heeft ondertussen
meer dan 100 medewerkers en behoort sinds 2017 tot de Nederlandse softwaregroep Info Support
International Group (ruim 500 medewerkers).
De gespecialiseerde sectorervaring en inzet van onze creatieve medewerkers vertaalt zich in een
modern ERP pakket van stabiele automatiseringsoplossingen en diensten.
Onze BESTMIX® formuleringssoftware wordt wereldwijd in 400 bedrijven ingezet en optimaliseert
een belangrijk deel van de wereldwijde mengvoerproductie.
Adifo NV is een Microsoft Gold certified partner en bedient 500 klanten in 60 landen.

