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SALES SUPPORT MEDEWERK(ST)ER | full-time 
 

Ontmoet ASF 

Wij zijn ASF; onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf DOLE. De ASF Group is al ruim 25 jaar actief 

in het verpakken en leveren van zachtfruit aan retailers, foodservices en groothandels in heel Europa. 

Een aanzienlijk deel van onze producten betrekken wij van Nederlandse telers en vanwege onze 

intensieve en vaak jarenlange relatie met deze telers kunnen wij een hoge kwaliteit waarborgen. 

Verder beschikken wij over een eigen pakstation en kunnen we daardoor snel en daadkrachtig op 

klantwensen inspringen. 

 

Wat jij gaat doen 

Als Sales Support medewerker bij ASF ben je de spin in het web van onze organisatie. Het 

takenpakket omvat onder andere; 

• Afstemming met leveranciers over de levering van het product; 

• Plaatsen van inkooporders in ERP systeem en organisatie voorzien van informatie; 

• Afspraken maken met en inzetten van externe partijen, keuringsdienst en douane, t.b.v. 

import en export van product; 

• Verzamelen en vastleggen van kwaliteitsdocumenten van leveranciers; 

• Bewaken van afspraken met leveranciers en anticiperen op afwijkingen; 

• Afstemmen van verkooporders met commercie en informeren van productie; 

• Bestellen van verpakkingsmaterialen; 

• Organiseren van transport; 

• Orderinformatie delen met klanten. 

 

Wat wij vragen 

• MBO4/MEAO werk- en denkniveau; 

• Ervaring in een vergelijkbare functie is gewenst, bij voorkeur in de food en/of AGF; 

• Je hebt ervaring met werken in een ERP Systeem. Kennis van Microsoft NAV is een pré; 

• Een flexibele houding ten aanzien van de werktijden; 

• Competenties: communicatief, organisatiesensitief, nauwkeurig, probleemoplossend, 

klantgericht. 

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré 

 

Wat jij krijgt  

Onze mensen zijn onze kracht. Dus daar zorgen we goed voor! Je komt terecht in een groeiend en 

internationaal bedrijf waar de mogelijkheden voor het oprapen liggen. Verder maken we jou blij met:  

• Een goed salaris. Het exacte bedrag bepalen we samen op basis van jouw ervaring en kennis.  

• 38-urige werkweek. 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van het CAO Groothandel Groente en Fruit.  

• Werk jij een keertje extra hard door? Dan krijg je de overuren natuurlijk vergoed; 

• Ook vakantie vinden we belangrijk. Bij een fulltime dienstverband kun je standaard rekenen 

op 25 vakantiedagen 
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• Een gezonde werkomgeving in een enthousiast team; 

• Voldoende persoonlijke ontwikkel mogelijkheden; 

• Een goede pensioensregeling. Leuk voor later! 

 

Solliciteren?  

Ben jij enthousiast? Neem dan contact op met ASF Holding via 0493 - 745 100 of stuur een mail met 

CV naar hrm@asf-holding.nl We nemen je sollicitatie zo snel mogelijk in behandeling en nodigen je 

graag uit voor een heerlijke kop koffie op ons kantoor. Tot snel! 
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