Zoek jij een afwisselende functie met veel klantcontact? Ben jij een teamplayer die
ook graag zelfstandig taken oppakt? En heb je affiniteit met de agrifood sector?
Solliciteer dan nu naar de functie van:

Medewerker Binnendienst M/V
32-38 uur per week
Wat doet SKV?
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) certificeert bedrijven in de vleeskalverhouderij.
Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van kalvervoeders en kalfsvlees. Dit doen wij onder
andere door toe te zien op het gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen en controle op
de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Hiervoor gaan wij niet alleen langs bij de kalverhouder maar komen
we ook bij slachterijen.
Jouw functie
Jij bent straks het eerste aanspreekpunt voor een breed scala aan klanten en onze eigen controleurs.
Het is vaak rennen en soms stilstaan, iedere dag hetzelfde doen vind je in ieder geval maar saai. Je
bent handig met e-mail en WhatsApp, maar veel contact met klanten is ook telefonisch. Het is voor
jou geen probleem om veel te bellen en af en toe een pittig telefoongesprek kun je snel naast je
neerleggen.
Je vindt het leuk om naast het contact met klanten en controleurs mee te werken aan verschillende
projecten. De lijntjes zijn kort en beslissingen worden niet over allerlei schijven genomen, jouw
inbreng doet er dus echt toe bij ons!
Dit kun je van ons verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jong team met leuke en enthousiaste collega’s;
Informele werksfeer met veel ruimte voor je eigen inbreng;
Afwisselende functie, geen dag is bij ons het zelfde;
Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;
Een werkplek in ons nieuw ingerichte kantoor in Nieuwegein; onder voorwaarden is het ook
mogelijk om gemiddeld 1 dag per week vanuit huis te werken;
Iedere dinsdag en donderdag vers fruit;
Salaris in overeenstemming met opleiding en ervaring;
25 vakantiedagen.

Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•
•
•

Klantgericht is;
Zelf initiatief durft te nemen en werkzaamheden snel oppakt;
Houdt van veel afwisseling in het werk;
Handig is met Microsoft Office en WhatsApp;
Graag met allerlei verschillende werkzaamheden bezig is;
Zorgvuldig is, zowel in het uitvoeren van de werkzaamheden als in het contact met klanten;
Kennis heeft van de Agri- food sector of zich hierin wil verdiepen;
Goed Nederlands spreekt en schrijft, maar ook een beetje dialect niet schuwt (kennis van de
Duitse en/of Engelse taal is een pré maar geen must);

•

HBO werk- en denkniveau heeft.

Wat je verder misschien nog wilt weten;
Ons kantoor staat langs de A2 in Nieuwegein en is goed bereikbaar met de auto of het openbaar
vervoer. Bij SKV werken vier medewerkers op de binnendienst. We kijken erg uit naar de komst van
een nieuwe collega!
Solliciteren?
Past deze omschrijving goed bij jou en misschien nog wel belangrijker passen wij bij jou? Stuur dan
nu je CV en motivatie naar Elma Lageveen via de gebruikelijke weg van deze website, of via onze
website; kiwa.nl.
Wij maken graag kennis met je!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elma Lageveen (06-20 61 21 58)
Website SKV: www.skv.info

