Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime, enthousiaste binnendienst medewerker voor
onze kaasmakerij te Kranenburg (Duitsland)!

Wie zijn wij, Aurora?
Aurora is een familiebedrijf dat in 1980 is opgericht door Harry en Janny ten Dam. Bij Aurora wordt biologische
kaas geproduceerd onder het EU-BIO, Demeter en Bioland keurmerk. Inmiddels is de tweede generatie Ten
Dam aan het roer: Manon als algemeen directeur en verantwoordelijk voor verkoop, Tim heeft de operationele
activiteiten onder zijn hoede, Joris is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en Daan voor de kaasmakerij.
Het bedrijf biedt een breed en diep assortiment aan kazen. Verkoop vindt hoofdzakelijk plaats via
speciaalzaken in Nederland en Duitsland. De kaasproductie vindt nu nog plaats in Ven-Zelderheide in
Nederland (O.D.I. De Dageraad BV) en verhuist binnenkort naar onze nieuwe fabriek in Kranenburg, net over de
Duitse grens, waar al enige jaren ons innovatief en modern kaaspakhuis staat. Daarvandaan doen we de opslag
en verkoop van kazen onder onze merknaam Aurora, als onder private label van enkele Duitse
groothandelsbedrijven. We verkopen hoofdzakelijk in Duitsland, Nederland en België.
Onze visie is om kaas te produceren met respect voor mens, dier en natuur. "Wij willen kazen produceren op
een biologische en duurzame manier en daarmee een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Door de
biologische landbouw te bevorderen, streven wij ernaar om één gezond milieu te creëren voor mens, dier en de
natuur. Dit alles in samenwerking met onze melkleveranciers, om ervan verzekerd te zijn dat we een gezond
samengestelde melk van een hoge kwaliteit kunnen gebruiken.”
Zie onze site voor meer info over ons bedrijf en of de vacature:

Hoe ziet jouw functie eruit?
Als binnendienst medewerker ben je verantwoordelijk voor circa 100 (kleinere) klanten van Aurora.
Daarbij is het belangrijk dat je een goede klantenbinding kunt behouden en dat je het ook leuk vindt
om (nieuwe) klanten te benaderen voor bijvoorbeeld acties. Naast de verkoop hou jij je ook bezig
met de communicatie namens het bedrijf zoals het beheer van de website en webshop, het maken
van nieuwsbrieven en nog andere taken rondom communicatie.
Als je niet bezig bent met de verkoop en of de communicatie, sta jij op één van de beurzen onze kaas
te promoten! Deze beurzen vinden plaats in zowel Nederland als in Duitsland.

Wat heb je nodig voor deze functie?

-

Afgeronde opleiding op het gebied van verkoop / communicatie. Minimaal MBO+
Ervaring is soort gelijke functie is gewenst.
Affiniteit met biologische producten en of kaas
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift
Kennis van de Engelse taal is een pré
Je bent fulltime beschikbaar en flexibel omtrent de werkuren
Je bent ook beschikbaar in de weekenden i.v.m. beurzen
Je kunt snel schakelen en kan goed tegen werkdruk
Je bent secuur en zelfstandig om beslissingen te maken
Je bent een team-player
Je bent commercieel ingesteld

Wat bieden wij jou?

-

Een jaarcontract met zicht op vast bij goed functioneren
Een afwisselende functie
Een fulltime (40 uur) contract
Een all-in, marktconform salaris

