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TER INGREDIENTS (TerHell) is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige 

grondstoffen met een hoofdkantoor in Hamburg. Wij zijn gespecialiseerd in verkoop en 

distributie van grondstoffen die geschikt zijn voor food, feed, cosmetische en farmaceutische 

industrie. TER Ingredients is onderdeel van TER Chemicals Distribution Group met meer dan 

100 jaar ervaring. 

 

 

We zijn op zoek naar een Sales Support medewerker in Nederland ter ondersteuning 

van de Nederlandse sales manager voor onze business unit Life Science. Het is 

mogelijk om vanuit huis te werken.  

 

Jouw verantwoordelijkheden:  

 

▪ Je ondersteunt de sales manager bij alle administratieve taken en in de communicatie met 

klanten.  

▪ Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van orders. Je overziet het gehele 

orderproces en garandeert een soepele uitvoering daarvan tot moment van levering van de 

producten bij de klant in de gevraagde hoeveelheid en kwaliteit.  

▪ Je volgt contacten en verzoeken op van de sales manager. 

▪ Je beantwoordt vragen van klanten en voorziet klanten van de benodigde informatie en 

documentatie van de gekochte producten. 

▪ Je onderhoudt contact met het hoofdkantoor in Duitsland, waaronder de Duitse sales 

managers en de klantenservice.  

▪ Je bent verantwoordelijk voor het versturen van samples.  

 

Jouw profiel:  

 

✓ Je hebt tenminste twee jaar ervaring in een logistieke of commerciële binnendienst functie (of 

vergelijkbaar), bij voorkeur binnen de industriële distributie. 

✓ Je hebt ervaring met SAP en MS office. 

✓ Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands 

als in het Engels.  

✓ Je bent klantgericht, proactief, accuraat en een echte probleemoplosser. 

✓ Je kunt goed zelfstandig werken en je eigen werk organiseren.  
 

 

Sales Support (m/w/d) 

Netherlands (kantoor thuis) 
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Ben je klaar voor iets nieuws? 
 

Wij kijken uit naar je sollicitatie! Verstuur je CV en motivatie bij voorkeur als pdf document 

met max. 10 mb.   

Please apply here. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met Leslie Riege (+49 40 300 501 8261 / 

l.riege@tergroup.com) or bekijk onze website jobs.terchemicals.com 

 

https://terhell.pi-asp.de/bewerber-web/?companyEid=*&tenant=&lang=E&prio=visible#position,id=0229105c-0d46-4593-9971-1884fa4d3450
mailto:l.riege@tergroup.com
https://jobs.terchemicals.com/

