Op korte termijn zijn wij op zoek naar:
Commercieel binnendienst medewerkster internationaal (4 dagen/week)
Word jij het aanspreekpunt voor onze klanten van Souza? Vanwege groei zijn wij
op zoek naar een enthousiaste medewerksters voor de verkoop binnendienst!
Wij ontwikkelen en produceren unieke collecties vrolijke kinderaccessoires en
verkleedkleding. Naast onze twee merken SOUZA! en ROSE & ROMEO ontwikkelen en
produceren wij ook private label artikelen voor bekende winkelketens, pretparken en
musea. Zo brengen wij vrolijkheid en kleur in de wereld van kinderen!
Wij zijn een groeiende organisatie en werken met 10 personen vanuit Sint Oedenrode.
Je bent lid van het commerciële binnen-team bestaande uit 3 personen en werkt
intensief samen met de andere afdelingen. Korte lijnen, no-nonsens en een directe
manier van werken karakteriseren de organisatie.
De verkoop vindt plaats via (internationale) beurzen, agenten en distributeurs.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Dagelijks beheer van alle commerciële lopende zaken
- Internationaal relatiebeheer
- Ondersteunen van klanten, agenten en partners
- In- en uitgaande orders en facturen verwerken
- Je maakt deel uit van het commerciële team
Profiel kandidaat:
- HBO denk- en werkniveau
- Nederlands, Engels, Duits en Frans goed in woord en geschrift (Frans is een
pré)
- Ervaring met internationale klantencontacten en relatiebeheer
- Ervaring met administratieve werkzaamheden
- Accuraat en efficiënt
- Stressbestendig
- Klant- en servicegerichtheid
- Goede kennis van algemene computerprogramma’s (MS Office)
- Ervaring met Exact Online is een pré
- Plannen en organiseren van eigen werk
Wat bieden wij:
- Dienstverband: Vast / 4 dagen per week
- Prettige werkomgeving
- Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Standplaats: Sint-Oedenrode / Nijnsel
Alleen op relevante sollicitaties wordt gereageerd.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Voor meer informatie kun je bellen met Lucas Clercx, tel: 0499 376 373.
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie mét je CV aan
lucas.clercx@phanine.com

