
 
 

 
 

 
 
Van de Bilt zaden en vlas bv, gevestigd sinds 1897 in Sluiskil (zlv), is een dynamisch & vooruitstrevend 
familiebedrijf actief in de agrarische-productie. Het is gespecialiseerd in de keten van diverse niche gewassen 
zoals vlas, granen en blauwmaanzaad. Het beschikt over een groot (conventioneel + biologisch) teeltareaal in 
Nederland & Frankrijk en diverse productiefaciliteiten voor het verwerken van vlas tot linnen en het reinigen van 
(zaai-)zaden. Bijna 90% van onze omzet wordt gerealiseerd buiten Nederland, waarvan ruim 65% buiten de EU. 
Meer info: www.vandebiltzadenvlas.com 
 
 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:  
 

SALES & EXPORT MEDEWERKER BINNENDIENST  (24-32 uur) 
 

 

 

Kern taken: 
- Ondersteuning van sales en management team in het opstellen van (internationale) contracten en orders 
- Het opvolgen en afhandelen van deze contracten en bijbehorende leveringen conform internationale 

leveringsvoorwaarden, fytosanitaire regelgeving, geldende transportafspraken (Incoterms), 
verzekeringsdocumenten en overige bijzondere richtlijnen 

- Opmaken van transport- en exportdocumentatie 
- Contacten onderhouden met rederijen en agenten aangaande geplande en lopende transporten 
- Correct administreren van de (verkoop) orders, transporten en bijbehorende dossiers ten behoeve van 

een tijdige verwerking van de financiële administratie   
- Correct en tijdig informeren van alle betrokkenen aangaande de lopende contracten en transporten, 

alsook eventuele afhandeling van klachten of problemen 
- In onderling overleg en afhankelijk van jouw wensen en vaardigheden omvat deze functie ook diverse 

ondersteunende taken op gebied van orderbeheer, administratie en communicatie. 
 

 
Jouw profiel: 
Je vervult een centrale ondersteunende rol in de organisatie in het verkoopteam. Je bent verantwoordelijk voor 
het gehele proces van orderverwerking (contract opstellen) en het verzorgen en coördineren van internationale 
transporten tot aan levering bij de klant. Je bent een spin in het web en haalt er energie uit als zaken goed 
geregeld worden. Je bent detailgericht ingesteld, hebt oog voor de kleinste dingen. Jij bent de onmisbare 
schakel tussen leveranciers en klanten. Jouw dag is pas compleet wanneer een order met de juiste documentatie 
geleverd kan worden, zodat klanten onbezorgd hun lading op bestemming kunnen ontvangen. De diversiteit van 
(internationale) activiteiten en  het seizoensgebonden karakter van de firma zorgen voor een brede functie met 
veel afwisselende werkzaamheden. 
 
Daarnaast verwachten wij het volgende van je: 

- MBO of HBO opleiding (logistiek administratief en/of commerciële binnendienst) met werkervaring 
- Een grote mate van zelfstandigheid en hands-on mentaliteit; je bent niet afwachtend maar handelt direct 

en kordaat waar nodig 
- Teamspirit en stressbestendig 
- Je kunt goed met deadlines omgaan en werkt zorgvuldig en secuur 
- Goede beheersing van de Engelse taal  
- Eventuele aanvullende talenkennis (Frans of Duits) is een pré 

 
 
 

http://www.vandebiltzadenvlas.com/


 
 
 
 
 
 
Aangeboden: 
Ons bedrijf kent een informele werksfeer die open staat voor nieuwe initiatieven en persoonlijke groei.  We 
bieden een goed arbeidsvoorwaarden pakket dat past bij de functie. De baan van Sales en Export medewerker 
binnendienst is afwisselend en uitdagend met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een ervaren en 
gemotiveerd team.  
 
Interesse? 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Eugenie van de Bilt, tel. 0115-471922.  
Solliciteren kan d.m.v. het sturen van je brief en C.V.  t.a.v. mevr. E. van de Bilt per e-mail naar: 
info@vandebiltzadenvlas.com  of per post naar: Postbus 16 4540 AA Sluiskil 
 
 

 
 

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