BINNENDIENST INTERNATIONALE VERKOOP
Functieomschrijving
‘De Laurier’ is een jong en innoverend familiebedrijf dat trendy feel
good concepten creëert en verdeelt voor winkels. De wellness
producten die worden verkocht onder het eigen merk ‘Isabelle
Laurier’, doen verlangen om te geven en te krijgen.
Om ons merk verder te laten groeien binnen de Europese markt,
zijn we op zoek naar een binnendienst medewerker met gevoel
voor initiatief.

- Je ondersteunt het verkoop team
- Met je commerciële en servicegerichte ingesteldheid, sta je in voor
een vlotte dienstverlening naar onze klanten toe bij vragen of
problemen. Je zorgt voor een correcte afhandeling van orders.
- Je vormt een spilfiguur tussen klant, leverancier en onze interne
afdelingen en garandeert zo een optimale service en
klanttevredenheid en een up-to-date informatiedoorstroming
- Je volgt de dagelijkse inkomende en uitgaande zendingen
nauwkeurig op
- Je rapporteert rechtstreeks aan de 2 zaakvoerders Pieter en Jan

Profiel
- Je beschikt over een bachelor of masterdiploma.
- Je werkt nauwkeurig, efficiënt en georganiseerd.
- Je bent sterk in organiseren en plannen. Het kost je geen moeite
het overzicht te bewaren en prioriteiten te stellen.
- Je bent communicatief en een echte team player.

- Je hebt standaard computervaardigheden.
- Je bent klantgericht.
- Je hebt een rijbewijs B
- Kennis van het Frans en Engels is belangrijk in een internationaal
gericht bedrijf. Andere talen zijn een pluspunt.
- Je vindt het een uitdaging om een belangrijke bijdrage te leveren
aan het verder stroomlijnen en uitbouwen van ons groeiend
familiebedrijf.
- Een gezonde werkmentaliteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn je troeven.

Ons aanbod
- Een marktconform salaris in overeenkomst met je ervaring
- Een uitdagende en gevarieerde functie met ruimte voor initiatief
en zelfstandigheid binnen een sterk sociaal geëngageerd
familiebedrijf met grote trouwe klanten
- Een afwisselende en gevarieerde job met veel kansen om bij te
leren en te groeien
- Een zeer menselijke werkomgeving en een tof product om mee te
werken

Hoe solliciteren?
Via e-mail: jobs@isabellelaurier.eu
Contact: Pieter Willems

