
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse en 
vriesverse vis. Onze grootste afnemers zijn de top retailers in Nederland, België, Duitsland en Zweden. 
Deze positie hebben we weten te verwerven door het excelleren in het aanbieden van private label 
oplossingen, waarbij we voor die retailers in staat zijn onderscheidend vermogen te creëren op het gebied 
van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Om onze groeiambities kracht bij te zetten zijn wij momenteel 
op zoek naar een 

 Medewerker Operational Sales  
Fulltime 

Als Medewerker Operational Sales ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse verkoop van onze vis in 
BtoB-verpakkingen en het maximaliseren van de verkoopresultaten waarbij je rapporteert aan de Manager 
Operational Sales. Lees meer over onze organisatie op www.anovaseafood.nl  
 

Verantwoordelijkheden: 

 Actief telefonisch verkopen aan bestaande klanten, waarbij zelfstandig prijzen bepaald worden 
 Afhandelen van binnenkomende orders en klachten 
 Verwerken, opstellen en verzorgen van offertes 
 Correct administreren van de verkopen (orderinvoer, credits) in SAP 
 Debiteurenbeheer  
 Fungeren als schakel tussen Key Account Manager, de klanten, inkoop, marketing en logistiek 
 Op de hoogte blijven van de marktsituatie en hiermee de sales optimaliseren en inkoop informeren 
 Optimalisatie product range 
 Het in overleg met Key Account Manager zelfstandig oppakken van projecten 
 

Profiel: 

 Afgeronde commerciële HBO opleiding 
 Nul tot maximaal twee jaar werkervaring 
 Interesse in het werken met het ERP systeem SAP en bij voorkeur enige evaring hiermee 
 Uitstekende beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift (in verband met back-

up voor andere landen is goede kennis van de franse taal een pré) 
 Commerciële teamplayer die resultaatgericht is en in staat is  efficiënt, georganiseerd en 

gestructureerd te werken 
 In het bezit van sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden 

 

Wij bieden naast een marktconform salaris een prettige werksfeer en een werkomgeving waarin eigen 
verantwoordelijkheid centraal staat. 

Datum publicatie vacature:  10 juli 2017 

Interesse?  

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een 
sollicitatiebrief met C.V. per e-mail naar: rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-
7502007/06-51030158  
 
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3,  5231 DD ‘s-Hertogenbosch 
 

 

http://www.anovaseafood.nl/

