WE WANT YOU
ADMINISTRATIEF BEDIENDE CUSTOMER SERVICE –
COMMERCIËLE BINNENDIENST (M/F/D)
Kortrijk, Belgium
zwangerschapsvervanging van 14/12/2020 tot en met 30/04/2021

Wever & Ducré is een jonge no-nonsense verlichtingsproducent met het hoofdkantoor te Kortrijk. We zijn de nummer 1 van de snelst
groeiende bedrijven in West-Vlaanderen en maken deel uit van de internationale groep XAL, die met ruim 1300 medewerkers actief
is in 85 landen. Onze creatieve onderneming combineert hoogtechnologische ontwikkelingen met boeiende, hedendaagse designs en
een vleugje rock ’n roll. Wever & Ducré hecht veel belang aan het verder ontwikkelen van onze getalenteerde medewerkers die plezier
hebben in hun werk.

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?

WAT IS JOUW TALENT?

	Je biedt support aan de afdeling Customer service voor
administratieve taken
	In ons ERP pakket AX Dynamics registreer je onze
klantencontacten, verwerk je de orders, offertes en
facturen. Je maakt ook retourbonnen op
	Je beantwoordt eenvoudige vragen van klanten (stock,
levertermijnen,...)
	Op het einde van je dag ben je trots op je behaalde
deadlines in samenwerking met jouw team collega’s

 e bent collegiaal met je collega’s uit het team en doet je
J
uiterste best hen de nodige administratieve support te
bieden. Je weet je werk zodanig te organiseren dat je alle
voorziene deadlines haalt
Je bent heel nauwkeurig in je opvolging en houdt ervan je
klanten tevreden te stellen. Repetitieve taken schrikken je
niet af
Je bent flexibel en bent bereid ook taken op te nemen
Je spreekt perfect Nederlands, Engels en Frans is een plus

ONS AANBOD
Wil je meer te weten komen over ons bedrijf?
Neem een kijkje op WEVERDUCRE.COM
OVERTUIG ONS cv en gemotiveerde brief naar
wewantyou@weverducre.com
PER TELEFOON Katrien Folens +32 56 492884

 en gevarieerde, zelfstandige functie in een internationaal
E
groeibedrijf waar we talent herkennen en erkennen in een
ongedwongen goede werksfeer met leuke teamactiviteiten
Tijd nodig om je kerstboom te versieren ? We zijn vrij tussen
Kerst en Nieuw

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

