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Over ons: 

Proganic is actief in de in- en export van avocado’s. Op onze farms in Tanzania en Mexico kweken wij avoca-

do’s. Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland gelegen in Nieuwaal begeleiden wij onze farms, sales, quality en 

logistiek van onze avocado’s naar het Europa.  

Wij groeien en zijn daarom op zoek naar een commercieel medewerker. Vind je het leuk om samen met jouw 

team de verkoop verder te ontwikkelen en houd je van afwisseling in je werk, dan kan dit zomaar jouw baan zijn. 

Commercieel medewerker 

m/v | Fulltime 

Wat ga je doen? 

Na een verkoopproces ben je als commercieel medewerker blij dat je de klant hebt kunnen helpen. Wat ga je 

doen? Je bent verantwoordelijk voor het hele order- en offerteproces waarbij je de klant bedient vanuit kantoor. 

Je bent in staat om vertrouwen te winnen van nieuwe klanten en een goede te relatie te onderhouden met be-

staande klanten. Je takenpakket bestaat uit:  

Verkoop– en inkooporders verwerken in AFAS 
Opstellen en opvolgen van offertes 
Onderhouden en uitbouwen van onze relatie met klanten in Nederland, Tanzania en Mexico 
Je brengt de behoefte van de klant in kaart en je draagt daarbij de juiste oplossingen aan  
 

Jij: 

Je hebt een openen en transparante manier van communiceren en adviseren 

Je bent in het bezit van een afgeronde mbo– of hbo-diploma in een financiële richting 

Spreek je Engels dan is dit een pré vanwege de diversiteit aan nationaliteiten binnen dit bedrijf 

 

Wij bieden jou: 

Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring 
De vrijheid om de afdeling sales beter te maken en te ontwikkelen 
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei in je functie 
Een leuk en jong team van collega’s 

 

Direct solliciteren? 

Wil je graag meer informatie of direct solliciteren, neem dan contact met ons op via: zie onderstaand 


