PanAmerican Seed is een internationaal opererend bedrĳf dat zich
bezighoudt met de veredeling, productie en marketing van
hoogwaardig uitgangsmateriaal van vaste planten, snĳbloemen en
perkplanten. PanAmerican behoort tot de Ball Horticultural Group,
een familiebedrĳf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in WestChicago, Amerika. Met een internationaal team van gemotiveerde
mensen veredelen, produceren en verkopen we onze rassen tot
tevredenheid van telers en consumenten.
Ter uitbreiding van het team Venhuizen, zĳn we op zoek naar een
enthousiaste collega

Medewerker
Customer Service

Fulltime

Functie-inhoud:

Als customer service medewerker ben je het centrale aanspreekpunt
voor onze klanten en allround inzetbaar op de afdeling customer service.
Tot jouw takenpakket behoort het aannemen en verwerken van orders
en het beantwoorden van vragen met betrekking tot assortiment, prĳzen
en leveringen. Je houdt je bezig met internationale zendingen en de
benodigde documentatie. Daarbĳ werk je nauw samen met de
accountmanagers en je Amerikaanse collega’s voor een optimale
dienstverlening naar de klant.

Functie-eisen:

Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau, ervaring in
soortgelĳke functie is gewenst. Je hebt sterke affiniteit met de
sector. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelĳke
uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels. Je hebt
een proactieve, accurate en flexibele werkhouding. Een gedegen
kennis van de Microsoft Office software is een vereiste, ervaring
met SAP is een pré.

Aanbod:

We bieden je een uitdagende en zelfstandige functie in een
internationale werkomgeving in een groeiende en boeiende
organisatie. De cao voor de Tuinzaadbedrĳven is de basis voor ons
beloningspakket dat bestaat uit een prima salaris en uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Onze informele bedrĳfscultuur biedt volop
ruimte voor eigen initiatief.

Geïnteresseerd?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jeroen Star,
Sales Manager op telefoonnummer + 31 6 53 47 59 12 of bezoek onze
website www. panamseed.com..

Wil je solliciteren?

Je sollicitatie met motivatiebrief en CV kun je mailen naar
Lizette Boots, HR Manager hr@panamseed.com.

panamseed.com

seed

