
 
 

 
Als wereldwijd technologiebedrijf en dienstverlener in de animal health-sector ondersteunt 
Covetrus gezelschapsdieren-, paarden- en landbouwhuisdierenpraktijken. Wij bieden een 
uitgebreid assortiment aan producten, software en diensten waarmee we veterinaire 
professionals helpen de diergezondheid te bevorderen, sterke klantrelaties te onderhouden 
en een goed financieel resultaat te behalen. Bij alles wat Covetrus doet, staat de dierenarts 
centraal. In 25 landen zetten zich dagelijks ruim 5.000 Covetrus-medewerkers in, om de 
bedrijfsresultaten van zo’n 100.000 dierenartsen en hun praktijken te helpen verbeteren. 
 
 

Werken in een commerciële functie binnen de veterinaire markt.  
Denken in verkoop en oplossingen en een goede service- en klantgerichtheid bieden?  

Dat kan, als jij de enthousiaste  

Medewerker Customer Service (32-40 uur) 
bent die we zoeken voor deze vacature!  

 
 
Vanuit het Brabantse Cuijk richten zich iedere dag ruim 100 medewerkers op de distributie 
en verkoop van diergeneesmiddelen, dieetvoeders, medische disposables en 
instrumentarium aan dierenartsenpraktijken. Covetrus Nederland is de marktleider binnen de 
veterinaire markt.   
 
Binnen de afdeling Customer Service zijn wij op zoek naar een Medewerker Customer 
Service die ons team wil komen versterken (minimaal 32 uur/week).  

 
Wat ga je doen? 
De Medewerker Customer Service draagt mede zorg voor het optimaal functioneren van de 
afdeling door het verwerken en begeleiden van de dagelijkse orderstroom en neventaken, 
met als doel de klanttevredenheid te vergroten en de doelstellingen van de afdeling te 
realiseren. De medewerker heeft intensief contact met klanten, collega’s en leveranciers. 
 
De belangrijkste taken zijn: 
- Zorgdragen voor het correct registreren en opvolgen van vragen en verzoeken van 

klanten (first call resolution). 
- Informeren klant m.b.t. order-, en productinformatie. 
- Afhandelen warehouse-orders en retouren. 
- Actieve verkoop van nieuwe- en bestaande producten. 
- Service- en oplossingsgerichte afhandeling van vragen en/of klachten. 
- Overige (administratieve) activiteiten, waaronder het registreren van calls in het CRM 

systeem. 
 
 
Wat vragen we? 
- Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding. 
- Enige jaren servicegerichte of commerciële werkervaring. 
- Kennis van veterinaire producten en de dierenartsenpraktijk. 
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal. 
- Kennis en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking zoals Word, Excel, SAP, 

Salesforce, etc. 
- Klantgerichte-  en commerciële teamspeler, slagvaardig en met probleemoplossend 

vermogen. 
- Affiniteit met online oplossingen. 
 



 
 

 
 
Wat kun je bij ons verwachten? 
- Een open en informele werksfeer. 
- Je werkt voor de grootste veterinaire groothandel van het land, die deel uit maakt van 

een internationaal beursgenoteerd bedrijf. 
- Prima arbeidsvoorwaarden, zoals 36 verlofdagen, diverse collectieve verzekeringen en 

een bonus op basis van doelstellingen.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mayke Coopmans, 
Manager Marketing & Customer Service bij Covetrus, via e-mail 
mayke.coopmans@covetrus.com 
 
Solliciteren op deze vacature? 
Ben je ervan overtuigd dat jij dé Medewerker Customer Service bent die wij zoeken? En ben 
je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt dan ontvangen wij graag 
jouw motivatiebrief en CV per e-mail via hr@covetrus.nl  
 
 
 

mailto:mayke.coopmans@covetrus.com
mailto:hr@covetrus.nl

