Ter versterking van ons team zoeken wij:
Commercieel Medewerker Binnendienst (Export)
Het bedrijf
Ace Pharmaceuticals is een farmaceutische onderneming
met zo’n 175 medewerkers. Wij ontwikkelen, produceren,
registreren en verkopen geneesmiddelen met een medical
need in eigen huis. Wij leveren binnen Nederland en richten
ons op een groeiende internationale markt.
De functie
Het ene moment heb je contact met een Nederlandse
groothandel over de besteleenheid, het andere
moment informeer je een ziekenhuisapotheker over de
beschikbaarheid van een geneesmiddel in Frankrijk om
daarna de documenten voor een levering naar Zwitserland
af te ronden. Een dag op de afdeling Sales is nooit
hetzelfde.
Als Commercieel Medewerker Binnendienst (Export) ben
je verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig verwerken
van alle binnenkomende (export)orders en werk je nauw
samen met de Manager Export.
Door regelmatig contact met je afnemers blijf je op de
hoogte van de vragen die spelen in de markt en kun je input
leveren voor de verkoopprognose en verkoopplannen.
Communiceren met deze afnemers uit binnen- en
buitenland vormt een belangrijk onderdeel van je werk.

Sollicitatie met CV graag per e-mail aan
hr@ace-pharm.nl of
via het formulier op ace-pharm.nl/vacatures.

Wat ga je doen
• (Export) orders verwerken en invoeren in het ERPsysteem.
• Betrokken bij alle stappen in het orderproces:
orderadministratie, orderinvoer en het verzorgen van
(transport)documenten.
• Regelmatig contact met groothandels, apotheken en
ziekenhuizen in binnen- en buitenland.
• Schakelen tussen verschillende afnemers en betrokken
afdelingen binnen Ace.
• Input geven voor verkoopprognose, verkoopplannen.
• Vertalen van behoefte(n) in de markten.
Functie-eisen
• MBO in commerciële of administratieve richting
• Aantoonbaar goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, in woord en geschrift
• Kennis van Duits en Frans is een pré
• Nauwkeurig, proactief, flexibel
Dienstverband
32 – 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd.
Nadere informatie over de functie bij
Matthijs Loning, Head of Inside Sales
tel. 036 – 547 4092
Ace Pharmaceuticals BV, Rosschanna Benita, HR
Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 303 1805 . hr@ace-pharm.nl . www.ace-pharm.nl

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

Medical Need Products & Clinical Trial Medication

