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Ben jij een commercieel talent en doe je er alles aan om klanten tevreden te stellen? Weet jij de samenwerking 
aan te gaan met de verschillende afdelingen van Antar Shoe? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Antar Shoe importeert schoenen van internationale topmerken voor de Benelux. We zijn de onmisbare schakel in de 
distributieketen van schoenenmerken voor retailers. Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je hét 
aanspreekpunt voor de verkoop van onze verschillende merken. Je verzorgt het gehele orderproces en het aftersales 
traject. In deze functie controleer, plan en bewaak je de geautomatiseerde orderadministratie en goederenstromen. 
Je schakelt snel tussen onze relaties en toeleveranciers. Je bent punctueel in het verwerken van de administratie en 
hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

WAT GA JE DOEN? 
•  Het dagelijks begeleiden van het verkoop- en orderproces van A tot Z.
•  Het controleren, plannen en bewaken van de order- en goederenstromen.
•  Je bent telefonisch en per e-mail het aanspreekpunt voor onze klanten.
•  Het verzorgen van de geautomatiseerde orderadministratie in het verkoopinformatiesysteem.
•  Het actief ondersteunen van en samenwerken met onze overige afdelingen.

WIE BEN JIJ? 
•  Je hebt een afgeronde commerciële hbo-opleiding.
•  Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
•  Kennis van de Duitse en Franse taal is een pré.
•  Je hebt goede kennis van Excel.
•  Je bent communicatief vaardig en staat sterk in je schoenen.
•  Ook ben je accuraat, fl exibel en je weet prioriteiten te stellen.
•  Verder kan je zowel zelfstandig als goed in teamverband werken.
•  Daarnaast ben je een doorzetter en heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

WIJ BIEDEN 
•  Fulltime of parttime (in overleg) dienstverband voor een half jaar, met uitzicht op vaste aanstelling. 
•  Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
•  Een afwisselende en verantwoordelijke baan.

SAMEN VORMEN WE DE CARRIERE DIE BIJ JE PAST
Bij Antar Shoe doen we (bijna) alles voor onze klanten. We willen bij iedereen een onuitwisbare indruk achterlaten. 
Maar om dat te doen, moet je een stabiele basis hebben. We geven iedereen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, 
nieuwe mogelijkheden te ontdekken en zo met elkaar verder te groeien, waardoor we elke dag weer een stapje harder 
kunnen lopen voor onze klanten. Antar Shoe bestaat uit een vriendelijk, gelijkwaardig en behulpzaam team. We 
werken, groeien, ontdekken, leren én vieren samen.

SOLLICITEER NU
Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Solliciteer dan meteen! Stuur je CV met korte motivatie voor 
30 september 2022 naar hr@antarshoe.nl ter attentie van Inge Fidder.
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