planner - medewerk(st)er binnendienst
Functie-inhoud: • U maakt de planning van de montageploegen en hoofdmonteur. • U overlegt met projectleiders
en bespreekt nieuwe werven. • U maakt afspraken met
klanten voor het opstarten van werven. • U werkt nauw
samen met de afdeling logistiek. • U plant services en
opmetingen in, en verwerkt verslagen van monteurs.
• Daarnaast ondersteunt u de verkopers door het opstellen
en aanpassen van offertes, evenals het controleren
en doorgeven van bestellingen en prijsvragen.
• U rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.

Functieprofiel: • De bouwsector is u niet
vreemd. • U hebt zin voor organisatie en
efficiëntie en kan zelfstandig werken.
• U bent commercieel communicatief,
perfect Nederlandstalig en met kennis
van Frans. Duits is een pluspunt.
• Problemen zijn voor u een uitdaging.
• U bent stressbestendig.

Functievoordelen: • een functie in een familiale kmo met fijne teamspirit
• degelijk vast loon • maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
(uitbreiding voor partner/gezin mogelijk) • 32 verlofdagen (20 + 12).
Interesse voor deze functie? 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. Deze aanwerving
wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.
Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

Interproject bvba is uw enthousiaste partner in hoog kwalitatief, energiezuinig buitenschrijnwerk voor uw passiefhuis, lage energiewoning
of renovatieproject. Onze klanten zijn voornamelijk particulieren, maar ook architecten en installateurs. We leveren en plaatsen buitenschrijnwerk
(ramen, deuren, glasvliesgevels …) en zijn gespecialiseerd in hoogwaardige profielen voorzien van dubbele of drievoudige beglazing. Interproject bvba
biedt u een totale service aan van het eerste gesprek in een aangename toonzaal tot hoogstaande montage met een dienst-na-verkoop. Het bedrijf hecht
authentiek belang aan een professionele, maar familiale sfeer en draagt zorg voor kwaliteit hoog in het vaandel, op basis van de liefde voor het ambacht.
Interproject BVBA zoekt voor haar vestiging in Kortemark, voor snelle indiensttreding (m/v):

