Manter International B.V. ontwikkelt en fabriceert weeg- en verpakkingsmachines
voor verse aardappelen, groenten en fruit soorten. Daarnaast biedt Manter
klantspecifieke maatoplossingen in andere industrieën. In een zeer moderne
productiefaciliteit in Emmen worden alle machines ontwikkeld en gebouwd,
waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en een lage cost-of-ownership voorop
staan. Via een uitgebreid netwerk van dealers en eigen vestigingen vinden Manter
machines hun weg over de hele wereld. Om in te spelen op de continue groei die
Manter als organisatie doormaakt, zijn we op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker Sales backoffice
32-40 uur

(m/v)

Wat ga je doen?

Welke vaardigheden heb je?

Als medewerker Sales backoffice bij Manter ben je de spin in het web tussen de
verschillende interne afdelingen, dealers/export managers en klanten. Je bent de
verbindende schakel tussen verkoop, productie en logistiek en zorgt ervoor dat alles
op rolletjes verloopt. Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

Om een goede invulling te geven aan deze functie vragen wij:

•
•
•
•
•
•
•

Registeren en begeleiden van offertes en orders in het ERP systeem;
Bewaken van zowel interne- als externe leverafspraken;
Administratieve afhandeling en verwerking van offertes, orders en machine
leveringen;
Facturatie van machines en onderdelen;
Verkoopondersteuning bieden aan dealers en export managers;
Wekelijks aanleveren van dealer- en verkooprapportages voor management
doeleinden;
Voorbereiding doen tbv projectsluiting en projectanalyse.

•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Enige jaren werkervaring in een vergelijkbare functie;
Goede communicatieve vaardigheden en stressbestendig ;
Goede beheersing van minimaal de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;
Beheersing van de Spaanse en/ of Franse taal is een grote pré.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een leuke en zelfstandige functie bij een innovatieve en vooraanstaande
speler in haar marktsegment;
Een collegiaal team waarbij samenwerking voorop staat en een “get-thejob-done-mentaliteit” heerst;
Volop mogelijkheden om eigen ideeën aan te dragen en te implementeren;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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

Heb je vragen over de functie?
Neem dan contact op met Michiel Eilander:
m.eilander@manter.com of +316 1065 7574

Phileas Foggstraat 66, 7801 CC Emmen - jobs@manter.com - www.manter.com - +31 591 626300

Solliciteren?
Stuur een e-mail met een
motivatie en je CV naar
jobs@manter.com

