COMMERCIEEL BEDIENDE BINNENDIENST
Ben jij een administratieve topper met commercieel talent?
Bezorg jij mee onze klanten hun droombadkamer?

ZO ZIET JE DAG ER UIT
Je komt terecht in een team van een 8-tal collega’s in een groeiende familiale KMO.
Als customer service medewerker op onze binnendienst ben je verantwoordelijk voor de
correcte nacontrole van zowel aan- als verkooporders. Je past de prijzen en kortingen
correct aan in ons ERP-pakket indien nodig, staat in voor de controle van
orderbevestigingen, beheert de backorders en bent verantwoordelijk voor de opmaak van
verkoopfacturatie.
Je verwerkt levertermijnen en informeert klanten en collega’s. Je hebt veelvuldig
telefonisch contact met onze klanten en leveranciers.

DIT BEN JIJ
Een internal sales medewerker die voldoet aan deze vereisten of bereid is hierin te groeien:
- Je hebt een bachelordiploma, beschikt over een grote dosis logisch denkvermogen,
bent sterk met cijfers en bent analytisch ingesteld.
- Met Excel en Navision (of een ander ERP-pakket) kan je heel goed werken.
- Je spreekt vlot Nederlands en Frans voor het contact met klanten en leveranciers.
- Analytische ingesteldheid en nauwkeurigheid zijn enkele van jouw troeven.
- Je bent klantvriendelijk, flexibel en communicatief sterk.

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be

DIT BIEDEN WE JE AAN
- Een afwisselende job in een groeiend bedrijf.
- Je wordt opgenomen in een enthousiast team die je onder zijn vleugels neemt.
- De kans om je talent verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen.
- Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur.
- Een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring en opleiding, aangevuld met extralegale
voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering.
- Indiensttreding kan op korte termijn dankzij onze vlotte selectieprocedure.
- Plaats tewerkstelling: Anzegem (regio Waregem - Oudenaarde - Kortrijk).

OVER ONS BEDRIJF
Om een badkamer te kiezen ga je niet over een nacht ijs. Veel factoren spelen een rol: het
design, de kleuren, het gemak. Bij Sanicomfort weten we er alles van. Een gezonde mix
van jonge talenten en ervaren rotten staan je met raad en daad bij in de zoektocht naar de
juiste match tussen schoonheid en functionaliteit.
Sanicomfort is een groothandel in sanitair en verwarming met verschillende vestigingen in
Oost- en West-Vlaanderen en maakt deel uit van de Delrue Group.
www.sanicomfort.be

INFO
Twijfel je of deze vacature echt iets is voor jou? Heb je nog vragen?
Contacteer Lynn, onze recruitment advisor, op 056/68.70.00.
INTERESSE?
Mail je CV en motivatie naar vacatures@delruegroup.be.
CONNECT WITH US
In onze bedrijvengroep zoeken we steeds bedreven bedienden en talentvolle technici.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste vacatures?
Volg ons op social media:

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be

