Carconnex is één van de grootste merk-onafhankelijke invoerders van nieuwe en zeer recente
tweedehandswagens, met jaarlijks meer dan 10.000 verkochte voertuigen wereldwijd.
Om onze groei in de Europese markt te ondersteunen, zijn wij op zoek naar een gepassioneerde en
ambitieuze

Commercieel bediende (m/v)
voor onmiddellijke indiensttreding (regio Tienen)
Functie-omschrijving:
Als commercieel bediende werk je in teamverband en help je bij het voorbereiden en afhandelen van het aanen verkoopproces waarbij je dagelijks contact houdt met de klanten en/of leveranciers (telefonisch en
schriftelijk). Je assisteert ons aankoop- en verkoopteam en vervult een grote diversiteit aan taken zoals: pro
forma’s opmaken en verzenden, betalingen nakijken, vervolledigen en klasseren van contracten, versturen
van wagendocumenten, updaten en aanvullen van onze database, etc. waarbij tevens inzicht en
betrokkenheid bij het commerciële gebeuren en de administratie hiervan vereist is.

Algemeen profiel:
-

Je beschikt bij voorkeur over minstens 5 jaar ervaring in een administratieve functie of over een bachelor
diploma van administratieve aard;
Je bent communicatief sterk in zowel Nederlands, Frans, Engels. Een basiskennis Duits is verreist;
Je kunt vlot overweg met Microsoft Office en internet-applicaties;
Klantvriendelijkheid en klanttevredenheid zijn jouw prioriteit;
Je bent assertief en stressbestendig;
Je kan nauwkeurig werken, hebt oog voor detail en gevoel voor verantwoordelijkheid;
Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken;
Je bent flexibel ingesteld en je durft initiatief te nemen;
Je kan goed omgaan met verandering;

Ons aanbod:
Je komt terecht in een jong en energiek team. We bieden een tijdelijke functie aan met mogelijkheid tot vast
contract in een dynamische en internationale omgeving. Je ontvangt een aantrekkelijk salaris met extralegale
voordelen die persoonlijk worden toegelicht.

Interesse?
Schrijf, mail of bel naar:
Carconnex nv, t.a.v. Laura DE ROSA, Grijpenlaan 19, 3300 TIENEN
laura.dr@carconnex.be
016/ 78 16 80
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