
Commercieel Medewerker 
Binnendienst m/v (fulltime)

De Waterman Groep met haar hoofdvestiging in Emmeloord wordt gevormd door een aantal 
bedrijven die zich bezighouden met de in- en verkoop, processing, im- en export van diverse AGF 
producten. O.a. uien, aardappelen, knoflook, gember, wortelen, kool en andere foodproducten. 
Wij leveren aan diverse klantgroepen waaronder supermarkten, groot- en detailhandel en 
foodservice in binnen- en buitenland. Al twee decennia lang zijn kennis, betrouwbaarheid, 
service en kwaliteit onze sterke troeven. 

Wegens uitbreiding van onze activiteiten en om onszelf nog beter te profileren naar leveranciers, 
klanten en logistieke providers zijn wij zoek naar een:

waterman-onions.nl

Wat ga je doen?
Je bent de schakel tussen klanten, leveranciers en onze salesmanagers! Jouw doel is om als rechterhand van de 

salesmanager alles te regelen rondom inkoop, documentatie en logistiek en je bent dan ook een sterke teamplayer 

met de andere afdelingen. Je hebt dagelijks contact met leveranciers en onze logistieke dienstverleners waaronder 

transporteurs en rederijen om het verkoopproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

De persoon die we zoeken is een kei in….
• Inkoop behoeftes bepalen met verkoop om vervolgens de goederen te gaan inkopen bij leveranciers.

• Logistiek: boekingen maken met transporteurs en rederijen en ervoor zorgen dat de goederen op tijd aangeleverd 

worden in haven/op bestemming overzee. 

• Aanmaken van exportdocumentatie en bewaken van het verkoop en logistieke proces d.m.v. ERP pakket  

Microsoft Dynamics en Stratech.

• Ondersteuning bij diverse sales- en marketingactiviteiten.

•	 Klantbeheer,	financiële-	en	administratieve	salesondersteuning.

Het	is	een	dynamische	en	zelfstandige	functie	waarin	we	van	je	verwachten	dat	je	een	flexibele	instelling	hebt	om	snel	te	

kunnen schakelen! Daarnaast zijn er doorgroeimogelijkheden binnen een internationaal en sterk groeiend bedrijf. 

Verder vragen wij…
• HBO werk en denkniveau.

• Nauwkeurig in de administratieve processen binnen deze job.

• Zelfstandige en proactieve werkhouding.

• Goede beheersing van de Engelse taal is een must, tweede internationale taal is een pre.

• Commercieel en resultaatgericht.

• Teamplayer.

Herken jij jezelf hierin?
En wil je werken bij een internationaal, groeiend en gezond bedrijf met prima arbeidsvoorwaarden? 

Stuur een e-mail naar m.zoodsma@dzenpartners.nl 

Heb je vragen? Bel dan met DZ & Partners    0527 619 468.
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