
Commercieel 
medewerker
frontoffice

Vacature

Ben jij ontzettend goed in het herkennen en inspelen op de behoeften van de klant? Ben je een ster 

in het zoeken van mogelijkheden om klanten tevreden te stellen? Haal jij voldoening uit zorgvuldig, 

volledig en accuraat werken en heb jij ervaring in een commerciële functie en zin om aan de slag 

te gaan in een sterk groeiend en energiek bedrijf? Wij zoeken een Commercieel Medewerker 

Frontoffice ter vervanging van onze collega tijdens haar zwangerschapsverlof vanaf 1 mei a.s.

Wie zijn wij?
Binnen Kooc  geloven wij  dat gezond eten gemakkelijk en lekker kan zijn, ook als je even wat minder tijd 

hebt. Dat is waarom wij dagverse, kant-en-klaar maaltijden aanbieden zonder toevoegingen en vrij van 

gluten, lactose en caseïne. Zo eet jij gezond én heb jij extra tijd over ’s avonds.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een collega die vanaf 1 mei voor ten minste 16 uur/week tijdelijk ons team komt 

versterken in verband met zwangerschapsverlof van onze collega. De werkdagen zijn maandag, dinsdag en 

woensdag. 



Wat ga je zeker doen?

Wat heb jij ons te bieden?

Wat bieden wij?

Start KOOCin’

•  Eerste aanspreekpunt voor onze klanten als het gaat om onderzoeken van klanttevredenheid en   

   klachtenbehandeling;

•  Het van A tot Z verzorgen en verwerken van de vele orders die zowel per telefoon, email als webshop                                                                          

   binnenkomen;

•  Het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden, zoals facturatie;

•  Een afgeronde MBO opleiding of vergelijkbaar niveau door aantoonbare werkervaring;

•  Kennis van administratieve werkzaamheden in een commerciële omgeving;

•  Kennis van en affiniteit met het gebruik van het ERP systeem;

•  Je bent communicatief sterk en  representatief;

•  Je bent  gedreven, creatief en ondernemend.

KOOC biedt een dynamische, energieke en collegiale 

omgeving waar de trots op het product en bedrijf 

groot is, tevens een bedrijf waar jouw persoonlijke 

ontwikkeling belangrijk wordt gevonden en waar je een 

marktconform salaris kunt verwachten.

Er bestaat een mogelijkheid tot contractverlenging 

bij een goede klik en groei van KOOC. 

Wil je direct solliciteren? Stuur dan jouw brief en CV op naar cor@kooc.nl. 


