
 

COMMERCIEEL MEDEWERKER – BINNENDIENST 

Fulltime (40 uur/ 5 dagen per week) 

 

SEA VALUE EUROPE BV is een snelgroeiende organisatie en maakt deel uit van het Thaise 

moederbedrijf SEA VALUE CO. & LTD. Wij zijn producent van verschillende visconserven en zetten 

onze producten wereldwijd af. SEA VALUE EUROPE BV is het verkoop- & marketingkantoor voor onze 

Europese klanten. Wij zijn een dynamisch, informeel bedrijf en hanteren een ‘no nonsens’ beleid.  

Om onze verdere groeikracht bij te zetten zijn wij op zoek naar de juiste Commercieel Medewerker.  

De functie 

Als Commercieel Medewerker heb je een ondersteunende rol, waarbij o.a. de volgende zaken bijna 

dagelijks aan de orde komen:  

 Dagelijks assisteren en ondersteunen van de Account Managers 

 Prijzen opvragen en uitwerken 

 Opstellen van offertes 

 Uitwerken contracten en bijhouden van contractstanden 

 Uitwerken van bezoekrapporten, notulen en presentaties 

 Opvragen en versturen van verschillende productie monsters naar diverse (potentiële) 

Europese klanten 

 Coördineren van het verpakkingstraject: etiketten, omdozen, e.d. 

 Enthousiast organiseren van en deelnemen aan zowel nationale als internationale beurzen 

Wij zoeken  

Jouw persoonlijkheid laat zich omschrijven als klantgericht, flexibel, initiatiefrijk, verantwoordelijk en 

stressbestendig. Je hebt een commercieel inzicht, beschikt over uitstekende communicatieve 

vaardigheden en je werkwijze kenmerkt zich als accuraat, oplossings-, klant- en resultaatgericht. Je 

bent in staat om zelfstandig te werken, met meerdere projecten tegelijk bezig te zijn en je kan het 

totale overzicht behouden.  

Je beschikt over: 

 HBO werk-/ denkniveau 

 Goede kennis (naast Nederlands) van de Engelse en/of Duitse en/of Franse taal in zowel 

woord als geschrift. Indien je naast Engels een andere Europese taal machtig bent dan stijgen 

je kansen op de baan! 

 Goede kennis van Microsoft Office  

 Minimaal een jaar relevante commerciële binnendienst werkervaring, bijvoorkeur in de 

levensmiddelenindustrie/FMCG 

 Je bent bijvoorkeur woonachtig in de omgeving van de gemeente Nijkerk  

 Je bent op korte termijn beschikbaar 

 

Wij bieden jou 

Een zelfstandige, veelzijdige en uitdagende functie in de levensmiddelenindustrie. Een fulltime baan, 

40 uur per week verdeeld over 5 dagen. Binnen Sea Value Europe heerst een prettige en informele 



 

werksfeer. Je krijgt een brede verantwoordelijkheid waarbij jouw inbreng en eigen initiatieven 

worden gewaardeerd en gestimuleerd.  

Voorwaarden 

 In eerste instantie een contract voor de duur van 7 maanden met vooruitzicht op een vaste 

dienstverband. 
 de mogelijkheid om te werken in een internationaal succesvol bedrijf, met een mooie 

historie en groeiplannen voor de toekomst.  

 Een uitstekende baan, waar geen dag hetzelfde is. Je kunt rekenen op een plezierige 

werkomgeving  

 Een marktconform pakket van arbeidsvoorwaarden.  

 25 vakantie dagen bij een fulltime dienstverband.  

 Een bedrijfsfitness abonement bij M&M the Next in Nijkerk.  

INTERESSE 

Ben je geinteresserd in deze vacature? Stuur dan je CV met foto en een beknopte motivatie naar:  

hr@seavalue.eu 

 

 


