
 

Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van 
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul 
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in  
garnalen. 

 
 
 

Voor de afdeling Commercie Binnendienst in Volendam zoeken wij een ambitieuze 
 

Commercieel Medewerker Binnendienst (40 uur per week) 
 
De functie 
Als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Klaas Puul ben jij onderdeel van de afdeling 
Commercie Binnendienst en verricht je alle interne administratieve werkzaamheden rondom het 
klantenbestand. Je ondersteunt en werkt nauw samen met de Accountmanager, Commercieel 
Directeur en Order Entry Medewerker en je rapporteert rechtstreeks aan de Teamleider Commercie 
Binnendienst.    
 

Daarnaast houd jij je bezig met: 

▪ Het organiseren van contacten met klanten en verschillende afdelingen binnen Klaas Puul B.V.; 
▪ Het bijhouden van gegevens van klanten; 
▪ Je bereidt  in nauw overleg met de commercieel directeur prijsopgaven, marge calculaties en 

samenwerkingsvoorstellen voor klanten voor; 
▪ Je stelt in nauw overleg met de commercieel directeur tenderdocumenten of 

verkoopcontracten op; 
▪ Je verstrekt de benodigde informatie m.b.t. tenders/contracten aan de afdelingen Inkoop, 

Productie en Supply Chain; 
▪ Je houdt verkoopgegevens bij en bespreekt de resultaten actiegericht binnen het salesteam; 
▪ Je stelt rapporten en klantenanalyses samen voor het salesmanagement, gebruikt hiervoor bijv. 

verkooptargets en gerealiseerde verkoopcijfers; 
▪ Je geeft zo nodig advies en informatie over producten en diensten, behandelt eventuele 

klachten van klanten; 
▪ Je laat monsters verzorgen voor (potentiële) klanten. 

 
Dit breng jij mee 
In de rol van Commercieel Medewerker Binnendienst ben jij een proactieve, communicatief vaardige 
teamplayer. Je beschikt over een sterk analytisch denkvermogen, werkt planmatig en gestructureerd 
en bent stressbestendig. Daarnaast draag je graag nieuwe ideeën aan en heb je een resultaatgerichte 
instelling.  
 
Verder beschik je over:   
 

• MBO+/HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 3-6 jaar werkervaring, bij voorkeur opgedaan binnen de voedselindustrie; 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels, 
Frans en/of Duits is een pré;  

• Kennis van Microsoft Office en SAP.  
 
 
 
 
 
 



Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel 
vrijheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze 
klanten, maar ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling. Verder hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een tijdelijk contract (jaar) met de intentie tot een vast 
dienstverband. 

 
Je sollicitatie 

  Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie  
   tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v.   
  Pleuni Oud.  
  Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op  
  telefoonnummer 0299-399340. 

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

mailto:hr@klaaspuul.com

