This journey is for you
Startbaan bij Volvo Car Belux

Alleen met talent bereik je het buitengewone. Bij Volvo willen we de behoeften en wensen van de mensen begrijpen en auto’s bouwen
die aan hun behoeften voldoen. We willen het leven van de mensen verrijken en tegelijkertijd gemakkelijker maken, zonder dat onze
klanten het nodige comfort, rijplezier en een geavanceerde beveiligingstechnologie moeten missen. We zijn fier op onze Scandinavische
afkomst en brengen dit consequent in het design van onze modellen tot leven. We handelen toekomstgericht, verfijnd, transparant en
eerlijk. Kom bij ons praktische ervaring opdoen voor uw toekomstige carrière.

Volvo Car Belux zoekt een m/v startbaner voor 1 jaar (verlengbaar tot 2 jaar) met affiniteit voor de automobiel

Assistant Customer Service
Profiel
Jobinhoud








Als Assistant bied je ondersteuning aan het Customer
Service Departement en sta je proactief in voor een
correct verloop van de dagelijkse administratie.
U volgt de financiële flows op: aankoop- en
verkooporders in SAP, verwerken inkomende en
uitgaande facturen van leveranciers en
concessiehouders, opvolging bestellingen externe
klanten (parts business development), budgetopvolging.
U bent back-up voor de opvolging van parts bestellingen
door de concessiehouders.
U ondersteunt de Customer Service Director bij het
beheer van de agenda en bereidt de meetings mee voor.
U hebt een ruime autonomie bij de uitoefening van uw
taken.
U rapporteert aan de Customer Service Director en
maakt deel uit van het Customer Service team.









U beschikt over een diploma hoger onderwijs/universiteit
Tweetalig (NL- FR) en goede kennis Engels.
Heel goede kennis Microsoft Office
U hebt een sterke interesse in administratie en in de
automobielwereld.
U bent proactief, flexibel, communicatief en stressbestendig.
U bent een team player en houdt van een gestructureerde manier
van werken.
U bent gemotiveerd en dynamisch

Aanbod en voordelen






Een boeiende functie in een internationale onderneming
Het gaat om een tijdelijk contract - STARTBAANOVEREENKOMST
Voorwaarde: jonger dan 25 jaar
Aansluiting bij alle verzekeringen (groepsverzekering, hospitalisatie,
privaat ongevallen, Mondial Assistance)
Plaats van tewerkstelling: Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-AgathaBerchem.
Vermoedelijke startdatum: zo snel mogelijk

Interesse? Stuur dan snel uw motivatiebrief en curriculum vitae naar Ina Raeymaekers,
ina.raeymaekers@volvocars.com
.

volvocars.be

