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Wil jij werken in een internationale omgeving waar je dagelijks contact hebt 

met verschillende klanten verspreid door heel Azië en Oceanië? Ben je sterk in 

het bedenken van creatieve oplossingen in samenwerking met leveranciers door 

heel Europa en weet je overzicht te houden in een dynamische functie? Stuur 

ons dan je sollicitatie.   

FFT International bv is een ambitieuze internationaal opererende firma gespecialiseerd

in de marketing en verkoop van Europese voedingsspecialiteiten in Azië en Oceanië. We

beleveren retail- en foodservicekanalen met hoogwaardige producten uit Europa en

werken samen met tientallen betrouwbare leveranciers. We hebben kantoren in

Nederland en Zwitserland en zijn actief in vrijwel alle landen in Azië en Oceanië.

Een jong en dynamisch team met veel lef en ervaring zorgt voor een aanhoudende frisse

wind en coronabestendige groei. Er heerst een platte, informele en een uitgesproken

“hands on” bedrijfscultuur. 

 

Wij zoeken per 1 september een: 

 

 

Commercieel Medewerker Binnendienst (Export) 
 

 

Functieomschrijving: 

Ter aanvulling van het bestaande team gaat onze nieuwe collega zich inzetten voor 

bestaande en nieuwe klanten in Azië en Oceanië. Om deze optimaal te kunnen bedienen, 

werk je samen met onze bestaande leveranciers en zoek je proactief naar nieuwe 

oplossingen teneinde het export area management optimaal te ondersteunen. Je gaat 

zelfstandig te werk, weet prioriteiten te stellen en brengt structuur in een veeleisende en 

dynamische functie. Je zoekt naar passende producten voor onze klanten en werkt als 

commerciële duizendpoot aan zeer wisselende projecten. Het takenpakket varieert van 

praktische zaken zoals orderverwerking tot taken waarbij je je creativiteit en 

commerciële skills helemaal kwijt kunt zoals productoptimalisatie, branding en 

beursorganisatie.  

 

Functie-eisen: 

- HBO niveau door opleiding of ervaring in een FMCG-omgeving 

- 0-5 jaar ervaring in een commerciële binnendienstfunctie 

- Stevige persoonlijkheid, zelfstandig, ondernemend en stressbestendig 

- Talenkennis; uitstekend Engels en bij voorkeur ook een andere vreemde taal  

- Is oplossingsgericht met “make it happen” mentaliteit 

- Beschikt over uitstekende IT-skills, bij voorkeur ook met grafische programma’s 

- Heeft kennis van- of interesse in- food marketing en/of category management 

- Heeft goed commercieel gevoel en begrijpt hoe zaken “aantrekkelijk” neer te zetten 

- Heeft affiniteit met supermarkten en foodservicekanalen 

- Woonachtig in regio Friesland/Groningen 

- Humorvolle teamplayer bij uitstek. 
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FFT International bv biedt:

Naast een dynamische, internationale baan met doorgroeimogelijkheden bij een

succesvol en ambitieus bedrijf:

- een uitdagende functie waarbij geen dag hetzelfde is

- een omgeving waarbij je zelfstandig kunt werken en veel verantwoordelijkheid krijgt

- een leuk team met fijne collega’s waarbij humor centraal staat

- een marktconform salaris waarbij successen geregeld worden gevierd door een lunch of

uitje

- een 80-100% baan, waarbij na 6 maanden minimaal 60% of duobaan bespreekbaar is

 - een modern kantoor in het centrum van Drachten

Solliciteren op de functie van Commercieel Medewerker?

Stuur je CV + motivatie in het Engels t.a.v. de directie naar Jobs@fftint.com. De

sluitingsdatum van deze vacature is 24 juli 2020.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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