Jobomschrijving:
Ben je recentelijk afgestudeerd en wil je graag je gevoel voor ondernemerschap kwijt in een
commerciële omgeving? Heb je zin in een uitdaging met verantwoordelijkheid?
Je leidt als Junior Account Manager (M/V/X) als het ware een bedrijf binnen het bedrijf,
waarbij je jouw team aanstuurt en adviseert, vragen behandelt en klachten op de juiste
manier afhandelt. Je begrijpt de noden van onze klanten en vertaalt deze naar concrete
oplossingen. Je krijgt de kans om mee je schouders te zetten onder het project in Brussel of
in Aalst, met een team dat niet bang is om hard te werken, maar ook graag het nodige
plezier wil maken.
Bedrijf:
Customer care is our culture! Je werkt voor een bedrijf in volle expansie met tal van grote
klanten in onder andere de energie-, telecom- en bankensector, maar met de
gemoedelijkheid van een familiebedrijf. Iedereen is hier welkom: je collega’s zijn van alle
leeftijden en nationaliteiten.
Profiel:
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een commerciële, financiële of
economische richting en over de nodige commerciële skills. Ervaring in een commerciële
functie is een plus, maar gemotiveerde schoolverlaters komen ook in aanmerking. Daarnaast
spreek en schrijf je vloeiend Nederlands en Frans.
We zijn op zoek naar een dynamische en sociale collega, die niet bang is om af en toe uit
zijn of haar comfort zone te treden. Je bent een ondernemer en je neemt graag initiatief. Je
denkt “out-of-the-box” en als punctuele persoon slaag je erin om kort op de bal te spelen.
Verder ben je flexibel, heb je een hands-on ingesteldheid, werk je graag klantgericht en ben
je vlot in de omgang.
Aanbod:
We bieden je:
-

een voltijdse job (38 u/w)
een uitdagende werkomgeving met interessante klanten en vriendelijke collega’s
een uitdagend leertraject en de nodige opleiding
een informele bedrijfscultuur, waarbij je niet zomaar een nummer bent
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
een aantrekkelijke verloning en leuke incentives

We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief via kim.ongena@b-connected.be!

