
Internal Sales Officer
Een groeiend internationaal bedrijf kijkt uit naar een customer service medewerker. Je komt
terecht in een jong, dynamisch team dat samen vooruit wil.

Jouw verantwoordelijkheden liggen voornamelijk in het correct opvolgen en beheren
van jouw klanten.
Je bouwt echte relaties op met je klant en ziet er steeds op toe dat je een op en top
service verleent.
Je houdt nauw en duidelijk contact met de verschillende afdelingen en voorziet zo de
klant van de nodige en correcte info omtrent beschikbaarheid en dergelijke.
Je staat eveneens in voor de opmaak van essentiële documenten omtrent export,
transport, facturen,.
Je werkt samen met je collega's van de boekhouding om tijdige betalingen te
garanderen.
Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor zowel interne als externe partners.

Profiel

Je bent een echte team player maar bent tevens ook perfect in staat om je job
zelfstandig uit te oefenen.
Je beschikt over een bachelor diploma richting taalkunde, office management en een
relevante werkervaring.
Je bent een vlot, enthousiast persoon met een positieve attitude.
Je werkt nauwkeurig en weet je werk goed in te delen.
Je hebt een commerciële flair en je bent sterk gericht op een goede service.
Je kan heel vlot en professioneel communiceren in het Nederlands, Frans en Engels,
zowel gesproken als geschreven.
Elke bijkomende taal is een sterk pluspunt.
De Office-toepassingen hebben geen geheimen voor jou.
Een eerste ervaring met SAP is een pluspunt.

Aanbod

Je komt terecht in een groeiende internationale onderneming waar je kansen krijgt voor
verdere zelfontplooiing en mogelijkheden om door te groeien na verloop van tijd.
Je wordt bijgestaan door collega's die allemaal bijdragen aan een aangename,
enthousiaste sfeer.
Je ontvangt een competitief loonpakket aangepast aan je ervaring en kennis.
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Voor verdere vragen, contacteer ons gerust
Email: sophie@per-se.be
Tel: 056/29 37 50
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