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Twilmij zoekt een...

VERKOOP BINNENDIENST MEDEWERKER
Twilmij houdt zich sinds 1963 bezig met de ontwikkeling en productie van innovatieve
vitamine- en mineralenmengels voor diervoeders. Binnen onze organisatie wordt gestreefd
naar ondernemende en verantwoordelijke medewerkers, die gezamenlijk werken aan de
continuïteit en de groei van het bedrijf.
De kandidaat die wij zoeken past bij de filosofie en nuchtere mentaliteit van onze
organisatie. Dit uit zich in een sterke focus op klantwensen, kennisontwikkeling en
productinnovatie, alsook in moderne bedrijfsprocessen, solide kwaliteitsborging,
uitstekende aftersales service en een open bedrijfscultuur, die ruimte biedt aan eigen
initiatieven.
Als Verkoop Binnendienst medewerker heb je een ondersteunende functie voor de
accountmanagers. Je hebt dagelijks veel contact met klanten en met interne collega’s.
Je staat graag klaar voor een ander en bent een ster in het regelen en organiseren van je
veelzijdige takenpakket.
Eigen initiatief en zelfstandigheid zijn de kernwoorden om succesvol bij Twilmij te
opereren. Jij vormt de brug tussen Verkoop, Expeditie en Order Entry. Het gehele proces
vanaf de binnenkomst van de grondstoffen tot en met de factuur voor het eindproduct kent
vele disciplines. Voorbereiden van prijsopgaven en offertes aan klanten, relatiebeheer, orders
aannemen, invoeren en gereed maken voor productie zijn slechts een greep uit de vele
werkzaamheden die op je wachten.

Hoogwaardige
voeding, afgestemd op
specifieke behoeften
en ontwikkelingsfasen,
laat dieren beter
presteren in termen van
groei, gezondheid en
productiviteit.
Als producent van
premixen voor de
diervoederindustrie
draagt Twilmij daar op
duurzame wijze aan bij,
met respect voor mens,
dier en milieu.
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Profiel
MBO+/HBO diploma, bij voorkeur HAS/HEAO
Commercieel inzicht, goede contactuele en communicatieve eigenschappen
Eigen initiatief, zelfstandig, gestructureerd en oplossingsgericht
Verantwoordelijkheid dragen en nemen
Beheersing van Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift
Twilmij biedt
Uitdagende en afwisselende functie binnen een toonaangevend en succesvolle
onderneming
Fulltime beschikbaar, 40 uur per week
Goede opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de functie

Informatie
Voor meer informatie omtrent deze functie graag contact opnemen met Erik Bouma,
algemeen directeur: T. 0342 44 1781.
Solliciteren
Stuur een goed gemotiveerde brief met C.V. aan: info@twilmij.nl

Sinds november 2017 is
Twilmij B.V. onderdeel
van Koninklijke DSM N.V.
te Heerlen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

