
 

Heb je interesse in deze functie?  
Stuur dan je CV voor 26 oktober 2020 naar solliciteren@lassie.nl  
t.a.v.  mevrouw P.J. Dik (HR manager) 
 

Commercial Assistant - Fulltime (m/v) 
 
Bedrijfsprofiel Ebro Foods NL: 
Ebro Foods NL, maakt onderdeel uit van het Spaanse internationale bedrijf Ebro Foods 
(www.ebrofoods.es). Vanuit Spanje opereert dit moederbedrijf in meer dan 25 landen in Europa, 
Noord-Amerika, Azië en Afrika. Er werken circa 5.000 medewerkers. Ebro Foods is de grootste 
rijstproducent van de wereld en heeft een nummer 2 positie wereldwijd in pasta’s. De organisatie legt 
zich toe op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van diverse merken (zie 
https://www.ebrofoods.es/en/about-ebro/ebro-in-the-world/).  
 
In Nederland zijn dat de merken Lassie, Tilda, Geovita en Garofalo. Naast deze consumentenproducten 
is Ebro Foods ook een belangrijke toeleverancier voor de industrie.In Nederland is Lassie natuurlijk 
bekend van Lassie Toverrijst en al decennia de marktleider in rijst (www.lassie.nl). In de Lassie 
rijstmolen in Wormer wordt al meer dan 50 jaar rijst be- en verwerkt voor de Nederlandse markt, maar 
inmiddels ook voor internationale klanten.  
 
De functie: 
De Commercial Assistant (CA) komt te werken op de commerciële afdeling voor de Lassie 
consumenten verkopen. Voor deze functie zoeken wij een commerciële duizendpoot. 
 
De CA is zowel intern als extern een belangrijk aanspreekpunt en vervult een spilfunctie tussen de 
verschillende commerciële afdelingen en Supply Chain en extern met onze klanten.  

• Intern zorgt hij/zij dat de organisatie op de hoogte is van bestellingen en zorgt voor een 
informatieoverdracht van klantbehoeftes en commerciële afspraken.  

• Extern is hij/zij het centrale contact voor onze (export) klanten.  
 
Naast deze activiteiten is er een belangrijke rol weggelegd voor assortiment-ontwikkeling en data-
management voor onze klanten. Tevens is de CA betrokken bij het innovatie / NPD proces en het reilen 
en zeilen in de Supply Chain via periodieke meetings. Naast deze diversiteit aan activiteiten zit er een 
analytisch component en een deels administratieve component in deze commerciële binnendienst 
functie. Daarnaast is de CA in samenwerking met de Account Support medewerker als back-up 
verantwoordelijk voor ordermanagement, begeleiding sales forecasting, prijzen, condities en 
assortimentsbeheer 
 
De kandidaat: 
De geschikte kandidaat voor deze functie is klantvriendelijk en heeft een service-gerichte instelling.  
Daarnaast beschikt hij/zij over: 
 

• HBO werk- en denkniveau 

• 1-2 jaar werkervaring 

• Pro-actieve werkhouding 

• Analytische en administratieve vaardigheden 

• Nauwkeurige en planmatige manier van werken 

• Communicatief vaardig met een commercieel gevoel 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Gewend te werken in een no-nonsense productiematige werkomgeving 
 
Gewenste kennis: 
- Microsoft Office (m.n. Excel, Word en Powerpoint) 
- Kennis van SAP (R3, Business Objects), Nielsen (I-sights) en de Nederlandse Retail markt is een pré 
- Goede beheersing Nederlandse taal (Engels/Spaans is een pré) 
- Kennis/ervaring in de FMCG is een pré 
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