
 

Franstalige commercieel medewerker binnendienst bij HorecaTraders   
Als Franstalige commercieel medewerker binnendienst ben je het aanspreekpunt voor zowel klanten, 

relaties en andere afdelingen. Je handelt binnenkomende telefoongespreken, orders en aanvragen af. 

Uiteraard verwerk je alle acties, offertes en de logistiek afhandeling van orders in het systeem. Je bent 

op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw klanten, Je speelt daarop in. Je vertaalt vragen naar 

haalbare oplossingen.  

Wij vragen    
Ben jij een goed sprekende Franstalig/Nederlandse dame/heer met een doortastende 

onderhandelingsvaardigheden die door middel van strategisch inzicht en managementvaardigheden, 

de toegevoegde waarde in de relatie met de leverancier kan vinden. Je combineert jouw conceptueel 

denkvermogen met een proactieve houding en een 'hands-on mentaliteit' om de rol van behendige 

stakeholder manager te kunnen vervullen die uiteenlopende belangen kan wegen én verenigen. 

• Minimaal MBO en/of HBO werk- en denkniveau 
• Goed om kunnen gaan met een hoge werkdruk  
• Minimaal basis kennis over Office 
• Het beheersen van de Nederlandse / Franse taal zowel spreken als in geschriften 
• Het beheersen van de Engelse taal is een plus 
• Horeca gerelateerde kennis 
• Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar 
• Woonachtig in de Kop van Noord-Holland 

Wij bieden 
Als Franstalige commercieel medewerker ga je aan de slag in een zelfstandige functie binnen in ons 

kantoor. Waarbij je een grote bijdrage kunt leveren aan de totale dienstverlening en een volwaardig 

onderdeel bent van het bedrijf. Daarnaast bieden we je:   

• Een goed salaris en een maandelijkse variabele beloning   

• Een grote mate van vrijheid waarin je de ruimte krijgt om volledig zelfstandig te opereren   

• Een grote diversiteit aan taken, omdat je zowel strategische, operationele als 

managementwerkzaamheden verricht.   

Standplaats & Contactinformatie    
We nodigen je graag uit om te solliciteren voor deze vacature. Vertel ons waarom jij voor 

HorecaTraders wilt werken en waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Daarnaast ontvangen 

wij uiteraard graag jouw CV. Je kunt mailen naar info@horecatraders.com T.a.v. HRM.   

  

HorecaTraders Nederland  

Stationsplein 99, kantoor 170  

1703 WE te Heerhugowaard  

072 72 02253  

  

  

    
    

    


