
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Even ‘To the point’ 
   
Heb jij? 

 Een commerciële instelling 

 Uitstekende communicatieve skills 

 Ervaring in de versbranche 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Kennis van Microsoft Office en ERP systemen 

 Goede beheersing van Nederlandse taal (een must), goede 
beheersing van de Engelse taal (een pré). 

 Doorzettingsvermogen 
 En ben je woonachtig in een straal van ca. 30km van versAlert?  
 Solliciteer dan nu! 
 
  Ons aanbod 
  Wij bieden jou....’an offer you can’t refuse’. 

 Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische 
onderneming met voldoende mogelijkheden om jezelf te 
bewijzen 

 Goede arbeidsvoorwaarden 

 Maximale ondersteuning 

 Een informele werksfeer 
 
  Dit zijn de feiten: 

 versAlert bestaat al ruim 40 jaar! 

 Ons team bestaat uit ca. 100 collega’s 

 Sinds 6 jaar opereren wij vanuit een geheel nieuw  
bedrijfspand. 

 Wij zijn dé supporter van versspecialisten en hebben alles in 
huis om slagerijen, groentespeciaalzaken, traiteurs, cateraars 
en horecagelegenheden te voorzien van een uniek en 
uitgebreid versassortiment 

 Wij bedienen onze klanten van A tot Z zelf 

 Wil je meer weten over versAlert? Kijk dan op onze website: 
www.versalert.nl 

 
 
 

 

Mail jouw CV en motivatie naar Leonie Kuijten 

lkuijten@versalert.nl 

Commercieel Medewerker Binnendienst (32 uur) 
 
“Met jouw eigen kijk op de wereld én op food, draag jij bij aan het succes van onze klanten” 
 
Hoe?  
Als commercieel medewerker binnendienst van een dynamische en vooruitstrevende versgroothandel. 
 
Waarom?  
Omdat jij met jouw enthousiasme, gedrevenheid en servicegerichtheid onze klanten kan adviseren. 
 
Met wie?  
Met het gehele team van versAlert! 
 
Heb jij echt passie voor de versbranche en kijk op de speciaalzaak van de toekomst?  
Lees dan snel verder! 
 

Als commercieel medewerker binnendienst van versAlert… 

…. ben je een verkooptopper en enthousiaste collega die ambitie heeft om zich de verkoopbinnendienst 

skills en het assortiment eigen te maken.  

.... ben je ons eerste aanspreekpunt voor klanten en relaties. 

.... voel je je prettig bij het leggen en onderhouden van deze (telefonische) contacten. 

.... ga je te werk vanuit een service -& oplossingsgerichte benadering.  

.... ben je een duizendpoot die snel kan schakelen en bereid is de mouwen op te stropen. 

 

Jouw doel?  

Het dagelijks, zorgvuldig verwerken van orders en klanten telefonisch adviseren.  

 

Dit ga je nog meer doen: 

 Klanten telefonisch begeleiden om online te bestellen 

 Belacties 

 Opstellen van offertes 
 

 

 

http://www.versalert.nl/

