VACATURE

MEDEWERKER VERKOOP
BINNENDIENST RETAIL

ENTHOUSIAST, GEDREVEN, PRO-ACTIEF EN GOED MET DATA OVERWEG KUNNEN.
SLUIT DIT AAN BIJ WIE JIJ BENT? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

LFE - wie we zijn
Wij zijn LFE, wijnleverancier en kennispartner voor onze Retail klanten én de horeca. Wij voegen
waarde toe aan wijn. Dat doen we met innovatieve concepten en met een enthousiast team van
zo’n 60 medewerkers. Ervaren wijninkopers, servicegerichte accountmanagers, een efficiënte
binnendienst, logistieke meesterbreinen, creatieve marketeers en analytische wijnstrategen
werken allemaal samen om de wijnwensen van onze klanten te vervullen.
Uitstekende wijnen tegen scherpe prijzen
Alles draait natuurlijk om onze wijnen! Onze inkopers weten de beste wijnen voor iedere prijsklasse
te selecteren die bij onze klanten passen. Dit doen ze op basis van consumententrends en een
gedegen kennis van de kwaliteit van de wijn.
Onderdeel van een groot en sterk Frans wijnbedrijf
Wij zijn 100% onderdeel van Castel Group, de grootste wijnproducent van Europa. Hierdoor kunnen
we private labels tegen een ongekende prijs / kwaliteitverhouding aanbieden..
Een volwaardige wijnpartner
Samen met de klant kijken hoe de omzet en het rendement verhoogd kan worden en meer
wijnbeleving op de winkel vloer creëren. Van schap displays tot proeverijen, van exclusieve
wijnconcepten tot opvallende promoties; samen zorgen we ervoor dat er steeds weer iets nieuws
te beleven is op de winkelvloer en online.
Word-class operationele processen
LFE beschikt over de certificeringen om dit aan te tonen. We zijn o.a. KVNW Register Wijnhandelaar,
IFS Broker, IFS Logistics en MVO Trede 3 geaccrediteerd.
Onze mensen maken het verschil
Ons DNA draait om klantbewustzijn, samenwerken, eigenaarschap, vernieuwing en passie. Deze
energie werkt aanstekelijk voor zowel onze klanten als wijnproducenten.

BUILDING WINNING WINES TOGETHER

Wat ga je doen
Je komt terecht op de afdeling Verkoop Binnendienst Retail. De afgelopen jaren zijn wij in de Retail
hard gegroeid. Om onze ambities op internationaal vlak verder te versterken en omdat wij steeds
meer klantgericht werken, zijn wij op zoek naar iemand om het huidige team te versterken.
Als Medewerker Binnendienst heb je een afwisselende functie, waarbij je veel contact met de klant
en diverse interne afdelingen hebt. Denk hierbij aan accountmanagement, logistiek, administratie
en inkoop.
Je krijgt te maken met een divers takenpakket, hierbij kun je denken aan:
•

Het verwerken van orders (via EDI);

•

Forecasting van reguliere en actie volumes in Slim4 (Forecasting & Replenishment systeem);

•

Opvoeren van artikelen in GS1 en Business Central;

•

Debiteurenbeheer;

•

Offertes opstellen en opvolgen in samenwerking met sales;

•

Contentbeheer;

Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand met een goed analytisch vermogen, iemand die commercieel
is ingesteld en een enthousiaste en stevige persoonlijkheid heeft.
Wat wij bieden
•

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een goed marktconform salaris;

•

Ruimte voor eigen initiatief;

•

Omdat wij het leukste wijnbedrijf van Nederland zijn, bieden wij daarnaast ontzettend veel
werkplezier, hele leuke collega’s en veel ruimte om jezelf te ontwikkelen!

Wat wij vragen
•

HBO werk- en denkniveau;

•

Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré;

•

Je toont initiatief en bent in staat om prioriteiten te stellen;

•

Je bent administratief sterk, nauwkeurig en erg servicegericht;

Interesse?
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?
Reageren kan tot uiterlijk 4 juli, de eerste gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 5 juli.
Stuur dan je CV voorzien van motivatie naar Toon de Brouwer via t.debrouwer@lfe.nl.

BUILDING WINNING WINES TOGETHER

