CUSTOMER SERVICE CONSULTANT
JooS Consulting, een Belgisch consultancybureau met heel wat bekende bedrijven en
sterke merken als klanten. Op projectbasis verzorgen we alle finance and accounting zaken
– van boekhouding tot cash management en alles daar tussenin. Als Customer Service
medewerker beantwoord jij inkomende vragen van de eindklant en ga je
probleemoplossend te werk. Samen met je collega’s van de klantendienst zorg je voor een
hoge klanttevredenheid.

YOUR JOB
Als klantendienst medewerker beantwoord je inkomende oproepen en zorg je voor een
pasklare oplossing. Je kan verantwoordelijk zijn voor zowel de inbound als outbound op de
customer service afdeling van je klant. Je werkt steeds B2B en bent verantwoordelijk voor
je eigen klantenportefeuille. Je vormt een connectie tussen de klant, het sales team en
eventueel de finance afdeling. Verder zorg je voor een transparante communicatie tussen
deze partijen.

YOUR SKILLS
Je grootste troeven zijn je doorzettingsvermogen, klantvriendelijkheid en overtuigingskracht.
Hiernaast zijn je commerciële vaardigheden sterk ontwikkeld en bied je steeds de gepaste
oplossing op maat van de klant. En dat in het Nederlands, Frans en Engels, zowel
mondeling als schriftelijk. Je hebt een Bachelor diploma op zak of beschikt over een aantal
jaren relevante ervaring.

OUR OFFER
Je krijgt onmiddelijk een contract van onbepaalde duur waardoor je meteen kan werken bij
boeiende projecten die een gemiddelde duurtijd hebben van 6 tot 10 maanden, daarna
staat er een volgend project voor je klaar.

Uw takenpakket omvat veel variatie, veel leermomenten en vooral veel nieuwe uitdagingen.
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, voorzien wij op het hoofdkantoor extra opleidingen
en een persoonlijk groeitraject.
Daarnaast zijn er elk jaar een aantal leuke events met JooS-collega’s en wordt er een grote
focus op work-life balance gelegd.
We hanteren bij JooS Consulting een heel transparant loonbeleid, waardoor iedereen met
dezelfde ervaringen hetzelfde zal verdienen. samen met een bedrijfswagen en een
uitgebreid pakket aan extra-legale voordelen vormt dit loon een aantrekkelijke start van uw
carrière!

