Wil jij iets “meemaken”?

Sales Assistant Key
Accounts
Referentie VL 1732

Bij VERSELE-LAGA kijken we vooruit en zijn we vastberaden onze
merkpositie
op
de
internationale
markt
van
voeders
en
verzorgingsproducten voor huis- en prestatiedieren te versterken. Een
uitdaging die we vol passie en vertrouwen aangaan met verschillende
gamma’s in verschillende landen. Onze medewerkers zijn daarbij met hun
“can-do, will-do and do”-mentaliteit onze absolute troef. Het zijn flexibele,
gedreven doorzetters die graag de bedrijfsdoelstellingen en daarmee ook
hun eigen ambities waarmaken. Ook onze stafafdelingen, die mee de
context creëren om mooie resultaten neer te zetten, denken graag
collegiaal mee en geven de nodige ondersteuning. Het zijn onmisbare
schakels in ons bedrijf dat voor volle groei gaat. Momenteel zijn wij op zoek
naar een:

Sales assistant – Key accounts
Jouw functie:







Je bent de spilfiguur tussen de Key Account Manager op de
baan en de verschillende diensten in onze hoofdzetel in Deinze
en onze andere filialen.
Je leidt alles in goede banen en je bent op de hoogte van de
laatste stand van zaken.
Uiteraard heb je elke dag ook contact met klanten.
Klantgerichtheid is dus een must.
Bij jou kan men terecht voor o.a. vragen over aankomende
promoties, afgesproken condities, wijzigingen in een gamma,
de stand van zaken van een contract.
Je rapporteert aan de Key Account Manager.
In dit internationaal bedrijf krijg je ook de kans om je talenkennis
te onderhouden en zelfs verder uit te breiden.

Jouw profiel:









Je hebt een bachelor diploma Communicatie Management,
Office Management – optie Vertaler of een Marketing diploma.
Je hebt al wat jaren ervaring in de rol van back office, sales
support, customer service … .
Je bent proactief ingesteld en ruimdenkend.
Je bent stressbestendig, accuraat en servicegericht.
Je streeft naar efficiëntie en levert kwalitatief werk .
Je bent klantgericht en communicatief.
Je beschikt over een zeer goede kennis van MS Office, in het
bijzonder Excel.
Je bent vlot meertalig. Nederlands, Frans en Duits zijn zeer
belangrijk. Kennis van Engels is een pluspunt.
Ons aanbod:
 Wij bieden een aangename en afwisselende job waarin ruimte
is voor initiatief en voor het opnemen van de nodige
verantwoordelijkheden.
 Je kunt rekenen op een goede introductie-opleiding,
aangevuld met verdere opleidingen indien nodig.
 Daarnaast voorzien wij een marktconform salaris in functie van
jouw ervaring en competenties, aangevuld met extralegale
voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering en
hospitalisatieverzekering.

Interesse?

