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Masters in

Taste & Functionality

\\ VACATURE COMMERCIËLE BINNENDIENST 

Als medewerker commerciële binnendienst kom je terecht in een innovatief bedrijf waar de klant centraal staat. 
Snick Euroingredients is een leidinggevende en zeer klantgericht B2B leverancier en producent van talrijke 
ingrediënten, natuurlijke grondstoffen, mélanges en compounds. Onze klanten zijn industriële producenten van 
levensmiddelen in voornamelijk de Benelux. 

In het kader van onze groei zijn we op zoek naar een dynamische medewerker om onze sales afdeling te versterken. 
Je vervult een sleutelpositie binnen ons bedrijf en staat dagelijks in contact met onze klanten en leveranciers. Je bent 
hert eerstelijns aanspreekpunt voor onze salesmanagers en staat hen dagelijks bij. Hiertoe bereid je de 
salesmeetings voor en zorgt voor het nodige, ondersteunend materiaal. Je bouwt aan een goede relatie met onze 
klanten. Wanneer iets niet loopt zoals verhoopt, help je de klant zo goed mogelijk verder door probleemoplossend 
te denken en handelen.  

Wie zoeken we? 

• Heb je een Bachelor in een commerciële richting en eerste werkervaring op zak? 

• Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden en goede talenkennis (frans, engels); 

• Je bent een enthousiaste persoonlijkheid en gaat steeds oplossingsgericht te werk; 
• Je beschikt over goede administratieve kwaliteiten (MS Office); 

• Je bent goed georganiseerd en nauwkeurig.  

                  Bonus points 

Ben je ambitieus en wil je meewerken aan de toekomst van ons bedrijf? Laat het dan zeker weten! Wat we nog      

wel het allerleukste aan jou vinden, is je mentaliteit. Je verrast ons met je glimlach en je positivisme.  

Aanbod 

Voor de juiste kandidaat bieden wij graag dat ietsje meer:  

• Marktconforme verloning;  

• Diverse extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques; 

• Last but nog least: de kans om Snick in de toekomst verder uit te bouwen en deel uit te maken van een 
dynamisch team waar ondernemerschap en initiatief gewaardeerd worden.  

Geïnteresseerd? 

Bezorg je CV via e-mail aan hr@snick.be (Stefanie Pintelon- HR Consultant: O491/568022) 

                 Alle sollicitaties worden discreet behandeld. 
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