
Ter ondersteuning van onze binnendienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Medewerker Back Office (m/v)
40 uur per week

De werkzaamheden
Als Medewerker Back Office ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de nationale en internationale 
verkopen van de Van der Knaap Groep onder begeleiding van de Manager Back Office. Je houdt je bezig 
met het opstellen van offertes, uitvoeren van calculaties, order entry, opvolging en afwikkeling van de orders. 
Hierbij houd je zowel de klant als de salesmanager op de hoogte van de status.

Je bent het aanspreekpunt voor onze salesmanagers en internationale verkooppunten en je ondersteunt deze 
bij commerciële activiteiten. Je beantwoordt de telefoon en onderhoudt intensief contact met onze klanten, 
productielocaties en leveranciers op het gebied van orderstatus en logistiek. Je zorgt voor duidelijke en  
gestroomlijnde communicatie naar alle betrokkenen binnen de organisatie en draagt de 
Van der Knaap Groep positief uit. Je werkt op het hoofdkantoor in Kwintsheul.

Wij zoeken iemand die
HBO-niveau heeft met minimaal twee jaar relevante (internationale) werkervaring;
kennis van internationale handel (onder andere exportdocumentatie) heeft;
relatiegericht en tactvol is;
goede organisatorische vaardigheden heeft;
goede commerciële en communicatieve vaardigheden heeft;
kennis heeft van de CRM programma’s Exact en Synergy (pre);
een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal heeft, 
beheersing van Duits en/of Spaans is een pre;
kennis van de sier- en groenteteelt heeft (pre).

Ben jij de Medewerker Back Office die dienstverlenend, flexibel, commercieel en proactief is en herken je je in 
bovenstaand profiel, dan word je van harte uitgenodigd om te reageren.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige  
oplossingen voor beworteling en groei. De Van der Knaap Groep is de laatste jaren uitgegroeid tot de top in 
de professionele tuinbouw met diversen vestigingen in Nederland, Turkije, Sri Lanka, India, Dominicaanse  
Republiek en Mexico. Binnen Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal.

Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand profiel? Reageer dan door het sturen van een korte motivatie en CV naar:  
HR@vanderknaap.info.  
Neem voor informatie over deze functie contact op met Walter Sonneveld via telefoonnummer 0174-525050.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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