
  

  

 

Wij willen ons team uitbreiden en zoeken een frisse, energieke, proactieve collega voor onze 

commerciële binnendienst. 

 

Hoe ziet de functie eruit 

Je bent de schakel tussen onze nationale en internationale klanten en je collega’s. Communicatief 

ben je zeer vaardig. Je vraagt door wat de klant wilt, je biedt oplossingen en ziet nieuwe kansen bij 

een klant. Als de buitendienst naar de klant gaat, heb jij al het nodige voorwerk gedaan. De wensen 

van de klant zijn jou bekend en anders vraag je er wel naar. Je denkt vooruit en reageert proactief en 

vol overtuiging naar je collega’s en klanten. Hierdoor weet iedereen wat er gedaan moet worden. Je 

werkt offertes uit en volgt deze op. De functie bestaat ongeveer voor 60% uit commerciële 

activiteiten en voor 40% aan administratieve taken.   

Wie ben jij 

Je houdt van behalen van resultaat en denkt in oplossingen. Je bent energiek, daadkrachtig, sociaal 

vaardig, hebt lef en overtuigingskracht. Je houdt ervan om kansen die je ziet te benutten en aan te 

pakken. Je weet wat gastvrijheid betekent en hebt affiniteit met voeding. Je hebt een HBO / MBO + 

opleiding en een aantal jaren relevante werkervaring. Je hebt de vaardigheid om verschillende 

systemen snel eigen te maken. 

 

Wat bieden wij: 

• Parttime en fulltime functie (32 - 40 uur) 

• Een top team met 60  leuke collega’s waarin jong en oud van en met elkaar leren 

• Bruto maandsalaris tussen € 2100 - € 2600,-  

• Je hebt genoeg dagen om in een jaar 5 weken op vakantie te gaan 

• Daarnaast heeft een fulltimer elke maand nog een extra dag vrij 

• Leuke personeelskorting om ook te genieten van al het lekkers dat we creëren 

• We werken overdag 

• Een plek om (door) te groeien en je te ontwikkelen  

 

Wie zijn wij 

Kragtwijk Catering & Langerhuize zijn de culinair specialist in Travel & international catering, 

Gezondheid en zorg en Meetings en party catering. Alles wat wij leveren is vers bereid in onze eigen 

keukens en bakkerij. We hebben een passie voor lekker en gezond eten en beschikken over unieke 

expertise op het gebied van de koosjere keuken. Daarnaast kunnen we moeiteloos inspelen op 

bijzondere wensen zoals vegan en allergenen. Wij kenmerken ons door de persoonlijke manier van 

werken om de beste oplossing te vinden voor onze klanten. 

 

Hoe ziet het sollicitatie proces eruit 

Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je motivatie en CV naar info@kragtwijk.nl t.a.v. Georgette 

van Dijk. Heb je vragen over de vacature stuur een mail of bel 020-6413828. 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


