IribovSBW is een toonaangevend laboratorium dat diensten uitvoert op het gebied van
plantenvermeerdering en onderzoek aan planten. De voornaamste technieken zijn weefselkweek
van planten en diverse analyses aan planten.
IribovSBW heeft een ruime expertise in meer dan 500 gewassen in zowel sierteelt, groente- en fruit
gewassen. Wij hebben een sterke marktpositie als onafhankelijke leverancier zowel nationaal als
internationaal binnen de tuinbouw.
IribovSBW is een internationale organisatie met laboratoria in Nederland, Macedonië en Ghana met
in totaal 450 medewerkers.
Voor de vestiging in Heerhugowaard zijn wij op zoek naar een fulltime (40 uur):

Accountmanager binnendienst
Functieomschrijving
Als Accountmanager binnendienst ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de
opdrachten voor ons laboratorium. Je neemt de orders aan en vertaalt deze naar een planning voor
de productie, een en ander in goed overleg met de opdrachtgever en de productielocaties. Je bent
voor de klant het eerste aanspreekpunt en zorgt voor goede vastlegging van de afspraken,
voortgangsrapportages en ook voor de nazorg na het leveren van het materiaal. Je werkt hiervoor
nauw samen met andere afdelingen in het laboratorium, de kwekerij en het logistiek centrum. Jij bent
zo de onmisbare schakel tussen de buitendienst en de productieafdelingen en als onderdeel van het
commerciële team zorg je er mede voor dat we als bedrijf waarmaken wat we aan de klant beloven.
Taken en verantwoordelijkheden
• Dagelijks contact met klanten over orders, planningen en leveringen
• Verwerken van de orders in het computersysteem
• Bewaking van de voortgang van de productie en het maken van rapportages
• Het signaleren van mogelijke problemen die een goede voortgang van de productie kunnen
belemmeren en dit communiceren met de betrokken afdelingen/klanten.
• Opvolging van klachten
Wensen en eisen
• HBO werk- en denkniveau
• Accuratesse, resultaatgerichtheid, analytisch denkvermogen
• Commerciële- , administratieve- en organisatorische vaardigheden
• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
Aangeboden
Wij bieden je een zelfstandige, afwisselende baan in een groeiend, dynamisch bedrijf. Iribov kent een
informele en open werksfeer. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de arbeidsvoorwaarden
zijn in overeenstemming met de functie. Het betreft een functie voor 40 uur per week. Je krijgt in
beginsel een jaarcontract, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Sollicitatie
Een schriftelijke reactie voorzien van je cv en motivatie kun je richten aan hr@iribov.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

