
 

Commercieel medewerker binnendienst (40 uur) 

Luca Lifestyle, een jong en snelgroeiend bedrijf in Veen (Noord-Brabant), is gespecialiseerd in de import 
en wereldwijde verkoop van hoogwaardige, luxe bloempotten, plantenbakken en tuindecoratie artikelen 
voor binnen en buiten. Onze producten worden wereldwijd verkocht aan hoveniers, tuincentra, 
groothandelaren en retail ketens.  

Om de groei en vele ontwikkelingen in goede banen te kunnen leiden zijn wij op zoek naar versterking van 
ons team. Wil jij graag meegroeien in een jong en snelgroeiend bedrijf? Dan hebben wij een uitdagende 
baan voor jou! 

Dit ga je doen: 
Je belangrijkste taak is het coördineren en verwerken van de orders en offertes en het daarbij behorende 
logistieke proces. Hiervoor heb je zowel telefonisch als via e-mail contact met onze klanten, vervoerders en 
onze logistiek partner. Je bent de spil in ons hele verkoopproces en de steun en toeverlaat van onze 
(internationale) buitendienstmedewerkers. 

Naast het verkoopproces ondersteun je tevens bij het inkoopproces, waarbij je o.a. verantwoordelijk bent 
voor het administratief correct verwerken van de inkooporders. Ook kan er sprake zijn van deelname aan 
(internationale) beurzen. Eerlijk is eerlijk, het kan er vooral in ons hoogseizoen hectisch aan toe gaan. Je 
weet daarom prioriteiten te stellen, het overzicht te bewaken en kunt snel schakelen. 

Jij bent/ hebt: 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau 

• Een commerciële instelling, service gericht en proactief 

• Goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal is een vereiste 

• Ervaring in een vergelijkbare, internationale functie is een pré 

• Nauwkeurig, zelfstandig en stressbestendig 

• Je bent een aanpakker en gaat een uitdaging nooit uit de weg 

• Up-to-date kennis en goede beheersing van Microsoft Office 

• Ervaring met Exact Online is een pré 
 
Wat wij bieden: 
Een uitdagende baan met een goed salaris en doorgroeimogelijkheden waarbij je komt te werken in een 
kleine, ambitieuze internationale organisatie. We zijn volop in beweging en je krijgt voldoende ruimte voor 
eigen inbreng en ideeën.  
Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan bovenstaand profiel dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 

3 juli 2020 je sollicitatie met uitgebreid CV en motivatiebrief. Stuur deze dan naar sabine@lucalifestyle.com   

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