Loggere Metaalwerken in Meer is een internationaal familiebedrijf
met vestigingen in Nederland, België en Frankrijk. Wij zijn al bijna
65 jaar dé totaalinrichter van sanitaire ruimtes en kleedruimtes voor
o.a. ziekenhuizen, scholen, zwembaden, brandweerkazernes en attractie
parken. Met 20 collega’s zijn we gevestigd in een mooi en huiselijk pand
met showroom langs de snelweg van Antwerpen naar Breda. We zijn op
zoek naar een:

Commercieel Medewerker
Binnendienst
Functie: In deze veelzijdige salesfunctie ben je het aanspreekpunt
voor onze Belgische klanten en (inter)nationale leveranciers. Je staat
hen op een klantvriendelijke en oplossingsgerichte manier te woord
en informeert hen correct over de stand van zaken van de projecten.
Door jouw commerciële flair leg je gemakkelijk contact met (potentiële)
klanten en prospecten. Daarnaast regel je als administratieve duizendpoot
alle offertes, bestellingen en houd je de planning nauwgezet in de
gaten. Je werkt nauw samen met transporteurs en zorgt ervoor dat alles
geregeld is zodat de monteurs in goede omstandigheden hun werk binnen
de afgesproken termijnen kunnen uitvoeren. Op termijn groei je verder
binnen de organisatie en ontpop je jezelf tot spilfiguur met een erg
afwisselend takenpakket.
Profiel: Je behaalde een bachelordiploma of gelijkwaardig. Je hebt
een eerste werkervaring achter de rug en springt in het oog door je
commerciële flair en affiniteit met techniek. Je werkt administratief
nauwkeurig en bent communicatief sterk. Je bent stressbestendig, stelt
prioriteiten en kan snel schakelen tussen verschillende taken. Je spreekt
perfect Nederlands en Frans en kan je goed verstaanbaar maken in het
Engels of Duits. Bij voorkeur heb je kennis van Navision.

Wij bieden: Binnen ons familiebedrijf krijg je alle kansen om jezelf
te ontwikkelen zodat je talenten helemaal tot hun recht komen. Een
verantwoordelijke functie, waarin initiatief en zelfstandig werken
gewaardeerd worden. Daar zetten we een aantrekkelijk en competitief
salaris tegenover in verhouding tot je ervaring en resultaten.
Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv naar Tomas Sergooris van
adviesbureau Goelen via solliciteren@goelen.be Jouw kandidatuur wordt
discreet behandeld.
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Gevarieerde en uitdagende salesfunctie

