
 
 

 
 

Medewerker Commerciele Binnendienst 
 
De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: wij geloven namelijk in de kracht en 
noodzaak van verantwoorde voeding voor een leefbare wereld! Samen delen wij de passie 
voor goed, bewust en lekker eten. We zijn een ondernemend en dynamisch bedrijf waar 
altijd wel wat te beleven valt: hands on, vol enthousiasme & passie om de gebaande paden 
te doorbreken en met de nodige humor. Als B-Corp gecertificeerd bedrijf bewijzen wij dat 
we staan voor een betere wereld en dat geld een middel is en geen doel op zich. 
 
Dagelijks inspireren wij miljoenen mensen met onze producten. Dit doen wij onder andere 
met onze merken: BioToday, Smaakt, RAW Organic Food, Consenza en Seamore. Onze 
producten zijn niet alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, maar ook geproduceerd met 
aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de aanschaf van biologische 
producten laagdrempelig te maken, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van 
verantwoord eten. Daarnaast spelen kennis- en inspiratiedeling een belangrijke rol. De 
impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio Proeflokaal leveren hier een substantiële 
bijdrage aan. Ons hoofdkantoor bevindt zich midden in de natuur in Ulvenhout op Landgoed 
Luchtenburg. Daarnaast hebben wij een distributiecentrum en verschillende 
productielocaties.  
 
Werken bij de Smaakspecialist betekent actief zijn middenin de toonaangevende FMCG 
branche met het ondernemende karakter van een scale up van Benelux naar Europees. Onze 
organisatie staat alles behalve stil en is volop in ontwikkeling! Binnen ons Sales Team zijn we 
daarom per direct op zoek naar een Medewerker Commerciële Binnendienst.  
 
 
Wat worden je werkzaamheden?  
 

• Ondersteunen van de (Internationale) Accountmanagers  
• Aanspreekpunt voor (potentiële) klanten met vragen en/of klachten  

(zowel telefonisch als schriftelijk). 
• Verantwoordelijk voor het up to date houden van (commerciele) klant portals 
• Uitwerken van offertes 
• Notuleren tijdens meetings (zowel in als extern) 
• Ondersteuning bij de organisatie van (internationale) beurzen 
• Mede verantwoordelijk voor een pro actieve en creactieve benadering van klanten 

en prospects middels het versturen en opvolgen van sample pakketten  
• Zelfstandig beheren van een klantportfolio  

 
Wat verwachten wij van jou? 
 
• HBO opleidingsniveau, richting Retail of Commerciele Economie 
• Schoolverlater met bij voorkeur tenminste 1 jaar relevante ervaring op het gebied van 

verkoop in de foodbranche of retail 
• Hands-on en gestructureerd kunnen werken 
• Vanuit commercieel oogpunt prioriteiten kunnen stellen 



 
 

 
 

• Goede kennis van MS Office, met name Excel 
• Je bent fulltime of tenminste 32 uur per week beschikbaar 
• Affiniteit met onze producten en verantwoorde voeding 
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

kennis van Frans en/of Duits is een pré 
 
Wat kan je van ons verwachten? 
 
• Een werkweek waarin jij impact kunt maken in de bio wereld 
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden 
• Werken midden in de natuur op Landgoed Luchtenburg met dertig enthousiaste collega’s 
• Mogelijkheid to een één op één traject met een personal coach 
• Elke dag een heerlijke home-made biologische lunch, gevolgd door een wandeling in de 

bosrijke omgeving  
• Regelmatig sociaal samenkomen met collega’s, van vrijdagmiddagborrel tot Zeepkist en 

personeelsdiner 
• Mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan een sportprogramma met een personal 

trainer 
 
Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om impact te maken in de dynamische 
wereld van health food. Interesse en beschikbaar op korte termijn? Stuur dan je CV en korte 
motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  
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