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Wil jij werken in de dynamische wereld van verpakkingen en je eigen carrière vormgeven? Krijg jij 

energie van de mogelijkheden om naar eigen inzicht een efficiënte en toekomstbestendige keten in te 

richten? Weet jij wat er in jouw vakgebied speelt? Dit alles binnen een snel groeiend bedrijf met een 

jong en ambitieus team, dan krijg je bij ons de kans om jouw managementkwaliteiten te laten groeien.   

Argos groeit en daarom zijn we per direct op zoek naar een; 

Commercieel Medewerker Binnendienst 

(full-time) 

Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben jij voor onze producten verantwoordelijk voor het 

creëren van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten tussen onze leveranciers en onze klanten. Het 

is een veelzijdige en uitdagende functie waarin je moet kunnen schakelen tussen verschillende 

deelgebieden. Denk hierbij aan; inkomende en uitgaande goederenstromen, opslag en 

voorraadbeheer, inkoop, productie, planning, orderverwerking, klantenservice, kwaliteitsbeheer en 

informatiesystemen. Daarnaast vind je het leuk om commerciële kansen te creëren.  

De functie 

 Inkoop & voorraadbeheer 

 Zo accuraat mogelijk voorspellen van de toekomstige vraag 

 Opstellen en controleren van korte- en middellange termijn productie- en inkoopplanningen 

 Ondersteunen van de accountmanagers 
o Opstellen van offertes 
o Bewaken van afspraken met klanten & leveranciers 
o Orderverwerking 

 Optimaliseren van de samenwerking tussen inkoop, operations, planning en logistiek 

 Analyseren en optimaliseren van processen en inrichting van systemen 

 Opstellen van rapportages met betrekking tot de performance (al dan niet met 
aanbevelingen) 

 
Het is een uitdagende en afwisselende  functie waarbij we veel initiatief, pro activiteit en 

zelfstandigheid vragen. Daarnaast ben je resultaatgericht en een echte commerciële duizendpoot. 

Over Argos 

Argos is producent en leverancier van verpakkingen en beschermende materialen. We zijn gevestigd in 

Maasdijk en hebben daar verdeeld over 2 locaties ons hoofdkantoor, magazijn en onze eigen 

productie. Met een uitgebreid assortiment verpakkingen is Argos actief in verschillende sectoren zoals 

de AGF, Sierteelt, Industrie, Retail & Bouw. Als lid van de Best Packaging Group behoren we tot een 

groep van vijf zelfstandige bedrijven, met ieder een eigen verpakkingsdiscipline, die elkaar uitstekend 

aanvullen. 

Met een jong en ambitieus team groeit Argos snel. De sfeer is het best te omschrijven als die van een 

echt familiebedrijf; laagdrempelig en open. Maar we houden ook van een no-nonsense en hands-on 

mentaliteit. Bij ons staat niet alleen de klant centraal, maar ook onze medewerkers. We investeren in 

de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden ze de mogelijkheid om door te groeien.  
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We zouden je graag nog veel meer vertellen over hoe het is om bij ons te werken. Maar dit kun je het 

beste zelf ervaren!  

 

Wat vragen we van jou? 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Een uitgesproken commerciële instelling en overtuigingskracht; 

 Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken; 

 Klant- en resultaatgerichtheid; 

 Stressbestendigheid, prioriteiten kunnen stellen en overzicht behouden;  

 Beheersing van de Engelse taal. Duits is een pré 

 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk om 
te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
 
Naast dat we professioneel en met respect met elkaar omgaan en ons werk serieus en met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel oppakken, houden we ook van gezelligheid en zijn we geïnteresseerd in 
onze medewerkers. Wij hebben regelmatig een vrijdagmiddagborrel en zo nu en dan een feestje na 
werktijd. We doen er alles aan om je hier snel thuis te laten voelen. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur dan zo snel mogelijk je cv en een korte motivatie 
naar werken@bestpackaginggroup.nl t.a.v. Mandy Graaf.  Ga naar onze website www.argos.nu voor 
meer informatie over het bedrijf of neem contact op met Mandy via nummer 0174-67 10 83.  
 
Online screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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