Opzoek naar een vast werk?
Angel Trading Company NV – www.angelorugs.com
Het bedrijf is een Belgische merk, opgericht in 1999. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt
hedendaagse handgemaakte tapijten, en verkoopt vast wollen tapijten van hoge kwaliteit. Diep
verankerd in het hart van de historische textielstreek heeft de familie-kmo in de voorbije jaren een
internationale bekendheid vergaard, die hij te danken heeft aan zijn originaliteit, zijn hoge
kwaliteitsniveau en zijn vernieuwende geest.
Onze collectie omvat een ruim assortiment tapijten: geknoopt, geweven en getuft. De tapijten
van ANGELO zijn het resultaat van een subtiel samenspel van onze kwaliteitseisen, de know-how
van onze voorouders en ons constante streving naar innovatie en creativiteit. ANGELO is de
maatwerkspecialist, en het team van designers staat dan ook tot uw beschikking voor de creatie
en de realisatie van tapijten op uw maat, in uw kleur of met uw design. De tapijten worden
gedistribueerd over de hele wereld, via de beste partners.

Functieomschrijving
- Import/Export binnendienst medewerker(m/v).
- Je oefent een gevarieerd takenpakket uit
- Je bent verantwoordelijk voor diverse administratieve taken zoals stock management, supply
chain, customer service en andere dergelijke taken.

Profiel
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en beheerst ook het Frans. Duits is een +
- Je bent een enthousiaste assertieve teamspeler
- je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
- Je bent stressbestendig, flexibel ingesteld en weet goed prioriteiten te stellen
- Je hebt een accurate en resultaatgerichte werkhouding
- Je bent vlot met computers en software pakketten (Excel)
- Je bent leergierig, nauwkeurig, ordelijk, stipt en werkt efficiënt met cijfers
- Verder ben je bij voorkeur vertrouwd met een KMO omgeving en woont binnen een straal van
30’ van het bedrijf (Kortrijk)
- Je bent in bezit van een Bachelor diploma
- Je bent beschikbaar

vanaf 20 Augustus

Aanbod
- Je komt terecht in een dynamisch familiebedrijf met toekomstperspectief www.angelorugs.com
- Je ontvangt een verloning die rekening houdt met relevante ervaringen
- Je komt terecht in een gedreven team met toffe collega's

Contact
Heb je interesse? Aarzel dan niet om te solliciteren! Mail ons je CV naar buying@angelorugs.com
Ons contacteren, kan op het volgend nr:

056/206106

Wij hopen snel van jou te horen!

ANGELO contemporary Rugs & Carpets
Showroom 18 Bd de la IIème Armée Britannique B-Bruxelles / Warehouse: Schuttersstraat 3C
Tel: +32(0)56 206 106 – Fax: +32 (0)56 206 102
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