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Customer Service Agent voor de Afdeling Verkoop en Klantendienst. 

1. Functiebeschrijving : 

▪ Vastleggen en bestellingen registreren;
▪ Telefonische verkoop in beide nationale talen (call center);
▪ Dagelijkse klantenondersteuning in nauwe samenwerking met onze verkoopvertegenwoordigers en de

logistieke afdeling;
▪ Diverse administratieve taken en af en toe bijwerken van databases.

2. Detail van de taken:

Als medewerker van de klantenservice en in overleg met de verkoopsafdeling moet u: 

Orders opnemen en coderen / klantendienst : 
▪ Opnemen van klantorders, telefonisch, per post, fax en coderen in onze eigen computersoftware;
▪ De na-verkoop dienst verzorgen, zoals ontbrekende items en non-conformiteiten beheren;
▪ Een park aan diepvriezers kunnen beheren:

o Selectie en levering;
o Contact met technici om problemen met de apparaten op te lossen of te onderhouden;
o zorgen voor algemene follow-up.

Verkoop via de telefoon (call center) 
▪ Dagelijks een aantal klanten bellen om actief de verkoop van CEGES te ontwikkelen:

o Zorgen voor regelmatig contact met onze klanten om extra omzet te genereren
o Nieuwe artikelen voorstellen;
o Relaunch promoties en producten die het momentum verliezen;
o Nieuwe opportuniteiten zoeken om afspraken met de verkoopvertegenwoordigers te organiseren.

3. Profiel en vaardigheden:

▪ een bewezen en succesvolle ervaring hebben van min. 2 jaar in een commerciële- en / of callcenter rol;
▪ Zeer rigoureus, georganiseerd en in staat zijn om prioriteiten te stellen;
▪ Codering en beheer schrikt u niet af;
▪ Klant- en service gericht;
▪ Stressbestendig, flexibel, in staat om in een multi-tasking omgeving te werken;
▪ Vlotte communicatie en het vermogen om nuttige informatie over te brengen en uit te wisselen met 

zijn of haar hiërarchie en collega's;
▪ Tweetalig Nl-Fr, gesproken en geschreven. Goede kennis van Engels of Italiaans is een troef;
▪ Computer beheer (Outlook, Excel, Word) - Excel is een must.

4. het aanbod : 

▪ Een aantrekkelijke salaris- en maaltijdcheques.
▪ Meerdere contacten binnen een jong en ervaren team;
▪ Een variabel wekelijks schema: (7u-15u, 8u-16u, 9u-17u);
▪ Training in ons ERP en onze producten.
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