
Foodkitchen is een groeiend internationaal marketing- en verkoopbedrijf in hippe 
foodproducten. Verrassend en altijd vol inspiratie. Foodkitchen importeert en distribueert 
exclusieve merken zoals Choc-o-lait, Drink Me Chai en Cape Herb. Daarnaast ontwikkelt 
Foodkitchen innovatieve concepten en producten voor haar eigen merken als het stoere Not 
Just Barbecue voor buitenkoken en het food lifestyle merk à Table!. Meer weten? Kijk op 
www.foodkitchen.nl 
 
Foodkitchen wil verder groeien en daarom zoeken wij jou:  
 

Gedreven en energieke medewerker commerciële binnendienst  M/V (40 uur) 
 
Taken 
Er ligt een enorme uitdaging op je te wachten. Je komt te werken in een klein team waar je 
de commerciële binnendienst gaat opzetten én bemannen. Als een gedreven ‘spin in ’t web’ 
zorg je er voor dat op kantoor zowel commercieel als administratief alles op rolletjes loopt. 
Wil je weten wat je taken zijn? Teveel om op te noemen! Denk aan de telefoon, de 
orderadministratie, klachtenafhandeling, offertes uitwerken, inkooporders verwerken, de 
introductie van nieuwe producten voorbereiden, beurzen organiseren en ons visitekaartje 
zijn. Maar ook strategisch meedenken over het inrichten van de ‘back office’ processen en 
nog veel meer.  
 
Profiel 
Je hebt vooral veel energie en verantwoordelijkheidsgevoel! En verder? 

 Affiniteit en ervaring met de (internationale) handel in foodproducten 

 Commercieel en organisatorisch sterk 

 Scherp inzicht in de bedrijfsprocessen   

 Enthousiast en klantgericht 

 Zelfstandig en vol eigen initiatief  

 Snelle denker, werker en multitasker 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden en een vlotte pen 

 Perfect in Nederlands (ABN), Engels en Duits  
 
Aanbod 
De uitdaging is om mee te willen bouwen aan ons groeiende bedrijf. Je krijgt de unieke kans 
om de commerciële binnendienst en ‘backoffice’ op te zetten en te professionaliseren. Je 
krijgt veel ruimte om je functie naar eigen mogelijkheden en inzicht uit te bouwen. Interesse? 
Mail je motivatie en CV naar: rianne@foodkitchen.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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mailto:rianne@foodkitchen.nl

