
 

 

Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in 
verse, vriesverse en ontdooide vis. Onze grootste afnemers in de Benelux zijn de topretailers in 
Nederland en België. Vanuit onze centrale positie in de keten weten we toegevoegde waarde te 
creëren als leverancier voor o.a. kabeljauw, tonijn, pangasius, garnalen en victoriabaars. Hierbij 
spelen onze waarden van duurzaamheid en integriteit, kwaliteit, transparantie en innovatie een 
belangrijke rol.  
 
Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een  
 

Back Office Coördinator 
(Fulltime) 

 
 
Als Back Office Coördinator  ben je verantwoordelijk voor het beheren, coördineren  en 
optimaliseren van sales processen en informatiestromen, zowel intern als naar klanten.  
Lees meer over onze organisatie op www.anovaseafood.nl  
 
Taken 

• Het ondersteunen van de Sales afdeling bij het verstrekken van informatie, het 

beantwoorden van klantvragen en invullen van klantsystemen 

• Het invoeren, onderhouden en up-to-date houden van productassortiment 

• Oplossen van claims en verschillen, behandelen van inkomende facturen en aanvragen 

kredietlimieten 

• Beheren van prijslijsten en klantinformatie in SAP en SharePoint 

• Beheren, controleren en analyseren van contracten; actiepunten formuleren en 

knelpunten signaleren bij Account Managers 

• Coördineren van nieuwe productimplementaties  

• Initiëren en uitvoeren van verbeterprojecten op de afdeling 

 
Profiel 
• HBO werk- en denkniveau 
• Interesse in het werken met het ERP systeem SAP en bij voorkeur enige ervaring hiermee 
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, daarnaast is goede kennis 

van de Duitse en of Franse taal een pré 
• Commerciële teamplayer die administratief onderlegd is, cijfermatig inzicht heeft, klantgericht 

en communicatief vaardig is en die in staat is efficiënt, georganiseerd en gestructureerd te 
werken en tevens veel interne projecten tegelijk kan managen 

 
 

http://www.anovaseafood.nl/


 

 

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

Datum publicatie vacature:  19 februari 2018 

Interesse?  

Herken je je in het functieprofiel en denk je goed te passen binnen onze organisatie, stuur dan een 
motivatiebrief 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 
 
 
 
 


