White Crow Selection gaat op zoek naar een Customer Service
Coordinator.
Onze klant is een Belgisch productiebedrijf, met een internationale
klantenportefeuille en met hoofdkantoren te regio Lier.
Binnen hun sales departement zijn zij op zoek naar een Customer
Service Coördinator om het team te versterken.
Als Customer Service Medewerker fungeer je als rechterhand van de
key account manager die de grootste klanten behartigt.
Eens een concept ontwikkeld en verkocht is, neem jij het voortouw om
dit operationeel waar te maken.
Je werkt continu in tandem met verschillende afdelingen (aankoop,
logistiek, productie, …). Door hen van de juiste informatie te voorzien
en bij te springen waar nodig, slagen jullie erin de goederen tijdig aan
de klanten te leveren.
Je bekijkt de zaken kritisch want je beseft het belang van de
verschillende normeringen en certificeringen binnen de voedingssector.
Je houdt altijd de key account manager op de hoogte en je stemt
regelmatig af.

Onze witte raaf…
· is zeer stressbestendig en laat zich niet uit het lood slaan bij
onverwachte problemen, maar weet deze efficiënt en beheerst aan te
pakken.
· heeft reeds ervaring met ERP systemen.
· is vanzelfsprekend administratief en logistiek sterk onderlegd en
voelt zich het best in een veelzijdige en veeleisende functie.
· heeft enkele jaren ervaring met commerciële binnendienst taken, bij
voorkeur binnen een productie-omgeving of de voedingssector.
· iemand met hoog commercieel inzicht, een teamplayer die ook
zelfstandig en gedreven de zaken punctueel aanpakt.
· iemand met een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
· maar vooral ook een echte multitasker die grote hoeveelheden aan
informatie georganiseerd en accuraat kan verwerken!

Onze klant biedt je:
Je krijgt een cruciale rol in een dynamisch, groeiend bedrijf waar de
klant centraal staat en waar jouw inzet en input gewaardeerd worden.
Je krijgt flexibele werkuren en een aantrekkelijk salarispakket met
extralegale voordelen volgens jouw ervaring en kennis.

Om te solliciteren mail je je CV naar info@whitecrowselection.com met
de vermelding van de vacature.
Als je vragen hebt over deze vacature, aarzel niet om ons te
contacteren, aub: 0485/80.05.21 (Miguelle Remes)
***
By applying for this vacancy, you acknowledge that you have read and
accept the following conditions :
http://whitecrowselection.com/LEGAL_Privacyverklaring.pdf

Best regards,
White Crow Selection-team.

