
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Even ‘To the point’ 
   
Heb jij? 

 Een afgeronde MBO of HBO-opleiding, bij voorkeur een 
commerciële richting; 

 Uitgebreide ervaring in de versbranche  bij voorkeur met 
vleeskennis; 

 Een commerciële / klantgerichte instelling; 

 Doorzettingsvermogen; 

 Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een 
leidinggevende rol; 

 Sterke communicatieve skills; 

 Kennis van Navision? Dat is zeker een pré! 

 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 29 januari 2021 

naar Leonie Kuijten lkuijten@versalert.nl 

Hoofd verkoop 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 Hoofd verkoop binnendienst van versAlert… 
….ben je een verkooptopper en teamplayer  
... 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?  
De afdeling naar een commercieel hoger plan tillen, waarbij optimalisatie van de bestelprocessen 
centraal staat. Samen met het e-commerce team zorg je voor online groei. 
 
Dit ga je nog meer doen: 
Je neemt initiatief om te organiseren en te optimaliseren.  
Buiten de aansturing van het team zal ook verwacht worden dat je meewerkt aan de dagelijkse 
werkzaamheden, zoals telefoon aannemen en orders invoeren. Je hebt daarbij contact met 
logistiek, het bedrijfsbureau, inkoop, verkoop buitendienst en uiteraard de klant zelf. Hierin ben 
je de schakel tussen de verschillende afdelingen, om voor de klant altijd de beste oplossing te 
zoeken.  
Je bent verantwoordelijk voor (proces)verbeteringen en je coördineert verkoop acties samen met 
marketing.  

 

 


