Commercieel assistent(e)
binnendienst
Functie-inhoud: Als belangrijke schakel in de commerciële organisatie bent u integraal verantwoordelijk voor • een correcte
administratieve verwerking van o.a. offertes, prijsvragen, telefonische vragen, klachtenbehandeling, … • de centralisatie van
die faam verworven heeft als leverancier
van afbouwproducten voor stukadoors. Het
bedrijf biedt een breed gamma aan van
hoogwaardige producten voor specifieke
toepassingen, is zeer innovatief ingesteld
en werkt voortdurend aan de uitbouw van
haar organisatie. Samen met ± 25 gekwa
lificeerde medewerkers streeft zij naar een
omzet van ± € 10 milj. In het kader van deze
verdere expansie zien we op korte termijn
uit naar een young potential als

commerciële gegevens die u helder en transparant doorspeelt aan uw collega’s • de uitwerking van marketingacties
• de correcte input van prijzen • de administratieve optimalisatie onder toezicht van de managementassistente.
Functieprofiel: Voor deze belangrijke commerciële functie zien we uit naar • een gedreven en intelligente medewerk(st)er
• opleidingsniveau A1 (Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring • een verkoopgericht en extravert persoon die zich als team
player opstelt • een leergierig iemand met interesse voor de bouwsector • een geoefend pc-gebruiker (Word, Excel, Outlook, … ).
Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker biedt Victoir • een competitief salarispakket • een goede opleiding • een
grote mate van autonomie binnen een snelgroeiende kmo • alle nodige tools om te slagen in de job.
Hebt u interesse voor deze job? Aarzel dan niet en contacteer ons per fax, brief of mail. Stuur ons uw volledig cv en begeleidend
schrijven, tav. dhr. Antoon Bulcke. Wij behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gestelde profiel beant
woordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
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Victoir nv (Gent) is een snelgroeiende kmo
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