
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Even ‘To the point’ 
   
Heb jij? 

 Een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in commerciële 
richting; 

 Ervaring in de versbranche, bij voorkeur met vleeskennis; 

 Een commerciële / klantgerichte instelling; 

 Doorzettingsvermogen; 

 Sterke communicatieve skills; 

 Kennis van Microsoft office en ERP Systemen 

 Je bent woonachtig in de directe omgeving 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 
 

 
 

 
 

Mail jouw CV en motivatie uiterlijk 31 Maart 2021 naar 

Leonie Kuijten lkuijten@versalert.nl 

Commercieel medewerker binnendienst (fulltime) 
 
Over versAlert 
versAlert is een familiebedrijf en bestaat al ruim 40 jaar. Het complete team bestaat uit ca. 100 
sterk betrokken collega’s. Bij versAlert doen we alles voor de ambachtelijke versspecialist. Of het 
nu gaat om slagers, groentewinkels, delicatessenzaken of traiteurs, het zijn de smaakmakers van 
het Nederlandse retaillandschap. Die willen we en kunnen we niet missen.  
Maar met food producten elke dag opnieuw een verse topprestatie leveren, dat vraagt heel veel. 
Als versAlert bieden we daarom graag de grootst mogelijke support. Om in alle hectiek altijd op te 
vertrouwen.  
Dus luisteren we, denken we mee, vinden we oplossingen. Met maar één doel: ondernemers in 
vers helpen uitblinken. Dat is waar wij elke dag, met liefde, heel vroeg voor opstaan. Dat maakt 
ons tot versAlert, de supporter van de ambachtelijke versspecialist.  
 
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 uitdaging?  
Het dagelijks, zorgvuldig verwerken van orders en klanten telefonisch adviseren 
 
Dit ga je nog meer doen: 
Samen met het team binnendienst begeleiden we klanten telefonisch in het online bestellingen 

plaatsen. Iedere periode hebben we belacties en focussen we op folderverkoop. Daarnaast stel je 

offertes op. Je hebt een intensieve samenwerking met de verkoop buitendienst en dagelijks 

communiceer je met collega’s van inkoop, bedrijfsbureau en logistiek over de correcte aflevering 

van goederen.  


