EXPORT SALES ASSISTANT NL/FR/EN – GENT
Montebi NV is een merkengroep van horloges en juwelen met een portefeuille aan eigen merken
waaronder RODANIA, MANFRED CRACCO, NONA en INNOCENCE.
Ons bedrijf is sinds kort gevestigd in Gent. Voor de ondersteuning van onze export afdeling en met
het oog op de uitbreiding van onze export zijn wij op zoek naar een dynamische administratief
bediende.
Functieomschrijving :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als medewerker op de commerciële binnendienst ben je verantwoordelijk voor de
orderverwerking en ben je het aanspreekpunt voor klanten buiten België;
Je verwerkt orders in ons ERP systeem en volgt deze op;
Je zorgt voor de correcte facturatie en maakt de nodige exportdocumenten op;
Als klantendienstmedewerker sta je in voor het organiseren en opvolgen van de nodige
transporten en verwittig je de klant bij eventuele problemen hieromtrent;
Aangezien je zowel nationaal als internationaal zal werken, spreek je naast vloeiend
Nederlands ook een stevig mondje Engels en Frans;
Je bent op de hoogte van courante PC toepassingen en maak je nieuwe pakketten snel
eigen;
Je bent klantgericht, gedreven en nauwkeurig;
Naast een dynamische persoonlijkheid en een sterke communicator, ben je een
problemsolver;
Je rapporteert in deze functie aan de Export Director.

Profiel :
• Je hebt een bachelor/master diploma bij voorkeur met een specialisatie in internationaal
ondernemen
• Je bent drietalig : Nederlands/Frans/Engels
• Je bent klantgericht en communicatief
• Fashion en luxeartikelen zijn je passie
• Je bent flexibel en kan je aanpassen aan nieuwe uitdagingen
Aanbod :
• Vaste job
• Fulltime
• Een gevarieerde job in een groeiende en dynamische KMO met leuke collega’s waarop je kan
rekenen
• Verloning naar ervaring + MC + hospitalisatieverzekering + woon-werkverkeer
Sollicitaties mogen verstuurd worden per e-mail naar mireille@montebi.com
Onze burelen zijn gevestigd in de Buchtenstraat 7 te 9051 Sint-Denijs-Westrem

