MEDEWERKER EXPEDITIE
Functie-inhoud:
U bent verantwoordelijk voor • het plaatsen van orders bij transporteurs • het opmaken van vervoersdocumenten
• het inplannen van afgewerkte orders • communicatie met de productie i.v.m. productieplanning • communicatie
met de verkoopafdeling m.b.t. leveringen en leveringstermijnen.

markt een gerenommeerd extrudeur van
polyethyleen en polystyreen. De hoofdzetel
van het bedrijf is gevestigd in Anzegem, met
filialen in Lyon en Slovakije. De producten
zijn voornamelijk gericht op de markten van
verpakkings- en isolatiematerialen. Het bedrijf
telt ± 300 gekwalificeerde medewerkers die
samen een omzet realiseren van ± 60 miljoen
euro. De bedrijfscultuur wordt gekenmerkt
door een doe-stijl, teamspirit en commerciële
gedrevenheid. De productie-infrastructuur
behoort tot de top in zijn sector. Wij zien op
korte termijn uit naar een (m/v)

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST – XPS
Functie-inhoud:
U bent integraal verantwoordelijk voor het onderhouden van klantencontacten op de West-Europese markt; dit
houdt o.m. in • opmaken en opvolgen van offertes • registratie van binnenkomende orders en opvolgen van de
orderflow • opvolgen van de buffervoorraad en communicatie hieromtrent met de productie • organisatie van de
expeditie • communicatie met de externe verkoop m.b.t. de klantenrelaties en de lopende orders.
Functieprofiel:
• sterk commercieel profiel met goede outputgerichtheid • opleidingsniveau A1 (Bachelor) of hoger • goede talenkennis N/F/E/D • zeer goed logisch en analytisch denkvermogen.
Functievoordelen:
Voor uitstekende medewerkers voorziet B&F een zeer competitief remuneratiepakket • een goede opleiding • een
ruime mate van werkautonomie • jobzekerheid binnen een sterk expansief bedrijf • alle nodige tools om te slagen.
Hebt u interesse voor een van deze aanbiedingen?
Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon
Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt,
zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
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Bubble & Foam Industries
(www.bubblefoam.com) is op de Europese

Functieprofiel:
• U bent stressbestendig en hebt een zeer goed logisch en analytisch denkvermogen • ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt • goede tweetaligheid N/F • opleidingsniveau A1 (Bachelor) met een sterke
commerciële affiniteit.

