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Sales Assistant  
 
Nature Favours is een jong groeiend bedrijf gelegen in het hartje van 
Oudenaarde. 
  
We beschouwen het als onze kerntaak om bio ingrediënten te 
promoten en deze te verschaffen aan de voedingssector op een 
transparante en dienstverlenende manier.  
 
Met oog op de verdere ontwikkeling van onze organisatie zoeken wij 
alweer een toffe peer om ons team te versterken. 
 
Jouw uitdagingen: 
 

• Je ondersteunt de zaakvoerder bij de bedrijfsvoering 
• Je neemt deel aan het verkoopsproces : van prospectie tot het 

succesvol binnenhalen van een klant. 
• Je bent eerste aanspreekpunt voor nieuwe commerciële 

contacten. 
• Je houdt onze database up-to-date 
• Je maakt kostprijsberekeningen, stuurt offertes,  prijslijsten en aan- 

en verkoopcontracten uit. 
• Je staat ook in nauw contact met onze leveranciers en stuurt 

prijsaanvragen uit.  
• Je zit in het proefpanel voor de beoordeling van stalen. Je stuurt 

ook stalen uit naar klanten en volgt de beoordeling op. 
• Je bent bedrijvig op sociale media om onze producten op de 

kaart te zetten. 
• In samenwerking met ons communicatiebureau ontwikkel je 

bedrijfscommunicatie. 
• Je houdt de website actueel (SEO optimaliseren, posts 

publiceren,...). 
• Je stuurt mailings uit via mailchimp. 
• Je  bereidt de deelname van beurzen voor en bent het 

aanspreekpunt voor de beursorganisator. 
• Je steekt een handje toe bij de orderadministratie af te handelen 

van A tot Z (klantorder, bevestiging, transport, factuur); 
 

Kortom, je wordt het commerciële aanspreekpunt in ons bedrijf! 
 
Wat verwachten wij van jou? 
 

• Je bent klantgericht en commercieel ingesteld.  
• Je bent creatief en marketing is je ding. 
• Je hebt minimaal een bachelor en hebt affiniteit met voeding. 



 

Jacob Lacopsstraat 20 bus 203 - 9700 Oudenaarde 
Tel +32 54 26 98 98  

• Je bent meertalig (minstens Nederlands, Frans én Engels). 
• Je bent flexibel en je neemt initiatief. 
• Je bent sterk in communicatie en legt vlot contacten. 
• Je bent resultaatsgericht en je hebt verantwoordelijkheidszin. 
• Je bent stressbestendig. 

 
Ons aanbod: 
 

• Je krijgt een competitief loon & een waaier van extralegale 
voordelen  

• Je krijgt de kans om je mee te ontwikkelen in een groeibedrijf in 
een internationale context. 

• Aangename werkomgeving waar respect en vriendelijkheid 
primeren 

• Voltijds contract 
 
Vereiste studies: 
 

• Bachelor Bedrijfsmanagement/ Agro- en biotechnologie / 
Organisatie & Management 

• Master in de handelswetenschappen 
 

Talenkennis: 
 
• Engels : zeer goed 
• Frans : zeer goed 
• Nederlands : zeer goed 

 
Rijbewijs: 
 

• B 
 

 
Solliciteren? Stuur uw CV en motivatiebrief per mail naar 
jan@naturefavours.be. 
 

 


