
 
 

Wat doen wij? 

Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 

sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische 

consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan, 

heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om 

vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om 

onze consument te verrassen! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van 

gezelligheid. Juist doordat we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort en 

kent iedereen elkaar. 

 

Wie zoeken wij? 

Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, willen 

we ons salesteam uitbreiden en versterken met een: 

 

Sales Support Medewerker 

(20-24 uur) 

 

Als Sales Support medewerker ben jij verantwoordelijk voor ondersteuning van de Accountmanagers. 
Je hebt overzicht, bent pro actief en kan zelfstandig werken. Accountmanagers moeten kunnen 
bouwen op de kennis en informatie die jij intern verkrijgt. Jij zorgt voor duidelijke communicatie tussen 
productie, logistiek en accountmanagers. Daarnaast communiceer jij de juiste informatie, met 
betrekking tot orderflows en productie, naar verschillende nationale en internationale klanten. Het is 
van belang dat je communicatief sterk bent, zowel online- als offline. Als Sales Support medewerker 
beantwoord je namelijk ook binnenkomende telefoontjes via het algemene Joannusmolen 
telefoonnummer van onder andere klanten, consumenten en producten en zet je deze door naar de 
juiste persoon. Bovendien zijn er een aantal mailboxen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en 
bijgehouden moeten worden. Jij bent als Sales Support medewerker de spin in het web en vind het 
leuk om informatie te verkrijgen en delen en om overzicht te houden.  
 

Wat ga jij doen? 

 Eerste aanspreekpunt voor de interne organisatie met betrekking tot salesprocessen. 

 Verantwoordelijk voor dagelijkse orderverwerking en facturatie van bestaande klanten. 

 Toevoegen van nieuwe klantgegevens en bijhouden van bestaande klantgegevens in ERP 

systeem.   

 Pro actief bezig zijn met voorraadbeheer en dit communiceren met de Accountmanager en 

mogelijk met klanten. 

 Genereren wekelijks omzetoverzicht en samen met accountmanager(s) de forecast 

vaststellen. 

 Zorgdragen voor klachtenafhandeling van zowel consumenten als klanten, volgens de 

daarvoor geldende procedures. 

 Telefonisch te woord staan van klanten, consumenten en leveranciers. 

 Verantwoordelijk voor de inkoop van facilitaire zaken; kantoor- en kantinebenodigdheden. 

 Mede zorgdragen voor optimalisatie datamanagement; waaronder het optimaliseren van 

productgegevens en sales tools ten behoeve van de orderflow. 

 Ondersteunen bij de organisatie van nationale en internationale beurzen.  

 Actief ondersteunen van de accountmanager(s) zowel direct als indirect met bestaande en 

nieuwe klanten. 

 Bijhouden van verschillende mailboxen.  

 Versturen van samples en pakketten.  



 
 

 

Wie ben jij?  

 HBO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en ervaring. 

 Je beschikt over minimaal 3-5 jaar commerciële werkervaring in de voedingsbranche.  

 Je hebt ervaring met leidinggeven aan sales. 

 Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 

 Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, commercieel en hands-on ingesteld en kan goed 
samenwerken. 

 Je hebt affiniteit met duurzame en biologische producten  
 

Wat krijg je er voor terug? 

Je wordt onderdeel van een enthousiast informeel familiebedrijf dat dagelijks bezig is met het bouwen 
aan een mooi bedrijf in de natuurvoedingssector. We zijn ambitieus en groeien flink. Bij ons staat 
continuïteit voorop, dit betekent dat je de komende jaren met ons mee kan groeien. We zijn betrokken 
en we houden de sfeer gemoedelijk. Jij krijgt bij ons het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om je 
werk te doen. Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een internationaal georiënteerd bedrijf 
met duurzame uitgangspunten. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform 
de zwaarte van de functie en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  
 

 

Interesse? 

Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder 
vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Nikky Nieuweboer naar HR@joannusmolen.nl 

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com en voor 
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen via het volgende telefoon nummer: +31 (0)485-330600. 

 

 

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