Vacature: medewerker commerciële binnendienst M/V

Sinds 1946 heeft het familiebedrijf BEVEPE zich in Brugge ontwikkeld tot een toonaangevende producent van
gebouwenverven en coatings. In onze productievestiging te Brugge ontwikkelen we producten voor professionele,
particuliere en industriële klanten. We willen onze klanten nog sterker binden door continue vernieuwing van verven
die kwalitatiever en innovatiever zijn. Daarenboven willen we garant staan voor een goed kleurmengsysteem.
Vandaag verkopen we onze producten via ons fabriekswinkelconcept ‘Paintfactory’ of via de ontwikkeling van private
labels voor klanten in binnen- en buitenland.
Functie
Wij zijn op zoek naar een voltijdse commercieel medewerker voor de binnendienst.
Plaats van tewerkstelling
BEVEPE BVBA Monnikenwerve 86 8000 Brugge
Verantwoordelijkheden
- U bent een belangrijk aanspreekpunt voor de klanten, leveranciers, vertegenwoordigers en/of agenten van onze
internationale private label-klanten via telefoon, face-to-face of per e-mail.
- U assisteert bij de dagelijkse commerciële taken en marketingopdrachten.
- Met ons IT-systeem verwerkt u nauwkeurig de bestellingen, offertes, zendnota’s,…
- Na een technische opleiding over onze producten kunt u de klanten de juiste producten adviseren en antwoorden op
hun technische vragen.
- Andere taken zijn het vastleggen van afspraken, het verzenden van facturen en documentatie, de opvolging van
lopende offertes, het opzetten en uitvoeren van mailings, het plaatsen van bestellingen bij leveranciers,…
Profiel
Om deze gevarieerde job goed te kunnen uitoefenen, genoot u een bacheloropleiding bv. management assistant of
eventueel gelijkwaardig door ervaring. U bent kwaliteitsbewust, zeer klant- en resultaatsgericht. Flexibel mbt
uurregeling. U kunt vlot en professioneel communiceren in zowel Nederlands, Engels, Frans en/of Duits en dit zowel
gesproken als geschreven. De Office-toepassingen hebben geen geheimen voor u. U houdt ervan stipt en nauwkeurig
te werken, en dankzij uw commerciële flair onderhoudt u stevige contacten met onze klanten. U bent een echte
teamplayer maar bent tevens ook perfect in staat om uw job zelfstandig uit te oefenen.
Aanbod
U krijgt een contract voor onbepaalde duur als bediende (38-uren werkweek). U krijgt verantwoordelijkheid en
aantrekkelijke voorwaarden. U krijgt een job met veel afwisseling.

Interesse? Contacteer ons dan en mail jouw motivatiebrief met CV naar charlotte@bevepe.be

