
 

 

 

Medewerker  

Customer Service België & Europa 
 

Wil je ons helpen om de wereld gelukkig te maken? Wil je je aansluiten bij een ambitieuze en snel 

groeiende wereldwijde leider in koek en zoetwaren die veel investeert in iconische merken, 

infrastructuur en mensen? Dan is dit de plek voor jou! 

 

Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste 

voedingsmiddelenorganisatie, heeft 2016 zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder 

de nieuwe wereldwijde onderneming: Pladis (www.pladisglobal.com). Met het streven naar "we promise 

happiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met producten in zoete 

en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker op de afdeling Customer Service en Logistiek, die 

fulltime (36 uur/week) in ons commercieel kantoor in Zaandam komt werken. Als medewerker Customer 

Service ben je verantwoordelijk voor de Belgische markt en onze Europese verkoopactiviteiten. Om 

deze reden is het een absolute voorwaarde dat je vloeiend Frans, Nederlands en Engels spreekt en 

schrijft. Jouw activiteiten zijn toegespitst op de orderadministratie en je functioneert als spin in het web 

tussen klant, logistieke dienstverleners en onze commerciële en supply teams. Tot jouw 

verantwoordelijkheden behoord b.v. de beschikbaarheid, product allocatie en fijn afstemming met de 

logistieke dienstverlener tijdens een replenishment proces. 

 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden 

- Klantorders/ inkooporders inzetten;  

- Afstemming beschikbaarheid producten; 

- Opvolging van tijdige verzending/ levering; 

- Integriteitsbewaking orderflow; 

- Controle prijzen, facturen en toepassing van promotionele kortingen;  

- Facturen/ crediteren; 

- Onderhoud periodieke rapportages; 

- Archivering; 

- Contact verkoopteams België/ Pladis EU; 

- Operationeel klantencontact; 

- Debiteurenbewaking. 

 

Wie jij bent 

Voor deze fulltime functie (36 uur/week) zijn we op zoek naar een kandidaat met: 

• Frans, Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift is een absolute voorwaarde 

in deze functie; 

• HBO/ MBO 4 opleiding of gelijkwaardig; 

• MS Excel kennis; 

• Ervaring in een soortgelijke functie is zeer gewenst; 

• Ervaring met Enterprise One JD Edwards systemen is zeer gewenst; 

• Rijbewijs B; 

• Professioneel, zelfstandig kunnen werken; 

• Hands on mentaliteit; teamspeler: enthousiasme. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Wat biedt Verkade jou? 

Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met o.a. bekende 

Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je 

hebt binnen deze zelfstandige functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je 

al je kwaliteiten kwijt kunt en er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. 

Een aantal van onze arbeidsvoorwaarden: 

- Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op een vast dienstverband; 

- 34 vakantiedagen (op basis van fulltime); 

- Pensioen conform de CAO Zoetwaren; 

- Collectieve zorgverzekering (CZ en Zilveren Kruis), fietsenregeling en fitnessregeling. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Tristan Smyth, 

Jr. HR Business Partner Europe & RoW, naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van 

‘Sollicitatie Customer Service België & Europa’.  
 
Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Willem van der Voort, Customer Service 

Manager, op telefoonnummer 0031 (0)75 6556 685.  

 
 

- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld - 

 

 


