
 

 
Customer Service Representative - Benelux 

 

 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende 

onderneming met de focus op het produceren van verse, premium vruchten- en 

groentensappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015. 

We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle groenten en fruit die we 

rechtstreeks naar onze Nederlandse productieplant in Ochten transporteren om daar 

te verwerken. 

 

Bij Fruity Line werken momenteel ca. 375 medewerkers. De bedrijfscultuur van Fruity 

Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on en no-nonsense. 

 
 
 
De functie 
Voor ons huidige Customer Service team zijn we per direct op zoek naar een Customer Service Representative 
voor onze klanten binnen de Benelux. 
 
Als Customer Service Representative ben je de verbindende schakel tussen de klant en de organisatie. Je bent 
in staat om een duurzame relatie op te bouwen en weet op een correcte manier om te gaan met in- en externe 
vraagstukken, klachten en weet hier passende oplossingen voor te bieden. 
 
Je zorgt voor de implementatie van nieuwe klanten, nieuwe producten en de interne informatievoorziening 
richting overige afdelingen. Van nature ben je goed in staat het overzicht te houden te midden van de dagelijkse 
hectiek.  
 
 
Profiel 
In deze functie is het van belang dat je in staat bent informatie snel eigen te maken, zelfstandig en proactief te 
werk te kan gaan. Je kunt snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden zonder de prioriteiten uit het 
oog te verliezen. Je bent in bezit van een afgeronde MBO-niveau 4 of HBO opleiding bij voorkeur in commerciële 
richting en hebt 2-5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie. 
 

 Je bent 24 tot 32 uur per week beschikbaar. 
 Je hebt aantoonbare werkervaring met diverse softwarepakketten waaronder Microsoft Office. 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal perfect in woord en geschrift. 
 Beheersing van de Duitse en/ of Franse taal is een pré. 

 
 
 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Dirsa van Doeselaar, HR Adviseur: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: dirsa.vandoeselaar@fruity-line.nl 
 


