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Commerciële en logistieke bediende
Sinds meer dan 50 jaar produceert Savic high-quality plastiek accessoires en kooien voor huisdieren. Intussen behoort
ons familiebedrijf tot de absolute top, met 120 werknemers en klanten in meer dan 90 landen.

Jouw functie:
Je werkt op de binnendienst van de verkoopafdeling. Je bent het aanspreekpunt voor jouw klanten via telefoon en mail.
Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen van onze klanten: je staat in voor orderingave en orderbevestiging, en
communiceert vlot met jouw klanten omtrent hun bestelling.
Je zorgt voor een vlekkeloze registratie, verwerking en opvolging van bestellingen.
Je ondersteunt de key accountmanagers bij de administratieve en commerciële opvolging van klantendossiers en bied
een passend antwoord op hun vragen, opmerkingen, klachten.
Je staat in voor de planning, administratie en coördinatie van leveringen, transport en afhalingen.
Je stemt de logistiek optimaal af met de commerciële afspraken, de werking van productie/magazijn en de wensen van de
klant.
Je draagt bij tot de optimalisering van processen en de werking van het team waar mogelijk.

Jouw profiel:
•
•
•
•

Je bent klantgericht en commercieel ingesteld. Je klanten en collega’s weten dat ze op jou kunnen rekenen.
Je spreekt en schrijft vlot in het Engels en Frans. Office ( vnl. Excel ) heeft weinig geheimen voor jou. Als je kennis hebt
van Microsoft Dynamics AX, Duits en/of Spaans is dat een mooie troef.
Je bent een teamplayer, positief ingesteld en enthousiast. Je kan zelfstandig werken, werkt nauwkeurig en hebt oog
voor detail. Onvoorziene situaties pak je snel aan en je werkt oplossingsgericht.
Je beschikt over een bachelor diploma en hebt al een eerste relevante ervaring op een commerciële en logistieke
binnendienst.

Ons aanbod:
Wij bieden je een uitdagende functie binnen een dynamisch team in een groeiende markt met :
• een aantrekkelijk salarispakket
• een voltijdse job in een groeiend familiebedrijf, waar ook jij mee kan groeien
• een team van enthousiaste collega’s, die graag samen resultaten neerzetten
Ben jij de commerciële kracht die wij zoeken? Wacht dan niet en solliciteer vandaag!
Stuur je vacature naar vacature@savic.be
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