Chemische kennis en servicegerichtheid
voor klanten !
Heb jij het in je ?
Onze sterk groeiende laboratoriumgroep levert wereldwijd een uitgebreide reeks aan analyses en
services op de gebieden Agro, Voeding en Milieu. Ons doel is het leveren van betrouwbare
analyseresultaten, op tijd en tegen concurrerende tarieven. Met meer dan 1900 medewerkers
verspreid over 28 locaties in Europa behoren wij tot de marktleiders in ons vakgebied.
Voor ons laboratorium Dr.A.Verwey zoeken wij ter uitbreiding van ons team een

Customer Relation Manager (m/v)
Fulltime, in Rotterdam (v.a. Q2 2022 Barendrecht)

WAT GA JE DOEN?
In deze commerciële, servicegerichte functie ben je de schakel tussen de klant en het
laboratorium
Je vertaalt de klantwensen en eisen in een concrete laboratoriumopdracht en ondersteunt het
laboratorium bij (technische) vragen over de opdrachten
Je verzorgt de orderbevestigingen en zorgt voor een goede en tijdige follow-up
Tijdens het analyseproces onderhoud je contact met de opdrachtgevers over de voortgang
Je zorgt voor een tijdige, complete en correcte rapportage aan de klant
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WAT VRAGEN WIJ?
Je hebt HBO/MBO+ werk- en denkniveau en bij voorkeur een analytisch-chemische achtergrond
in food, feed en oliën & vetten
Kennis van laboratoriumtechnieken, kwaliteitseisen en accreditering
Ervaring in een customer service rol is een pre
De eigenschappen verantwoordelijkheidsgevoel, klantgericht en teamspeler beschrijven jou
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, Duits en/of Frans uiteraard welkom
Flexibel ingesteld, bereid om toerbeurten mee te draaien in ons stand-by rooster
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WAT BIEDEN WIJ?

+
+
+
+

Een afwisselende, fulltime functie met mogelijkheden voor verdere persoonlijke en professionele
ontwikkeling
Een gedegen inwerkperiode, waarbij je de organisatie en haar afdelingen leert kennen
Een leuk team en een prettige werksfeer
Marktconform salaris en een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden

NOG VRAGEN? Neem contact op met:

Eric de Jager, Site Manager
Tel: 010 8080 468
Eric.deJager@drverwey.nl
GEÏNTERESSEERD? Stuur je
CV en motivatie naar:
info@drverwey.nl

Dr. A. Verwey B.V.

Coolhaven 34, 3014 AC Rotterdam
www.agrolab.nl
Wij respecteren uw privacy tijdens en na afloop van de sollicitatieprocedure.
U vindt onze Privacyverklaring Sollicitatieproces hier.

UW VOORDEEL:
LABORATORIA
DIE IN ALLE
OPZICHTEN MEER
BIEDEN.

+

