Flamingo, met hoofdvestiging in Geel, brengt al meer dan 45 jaar met toewijding en expertise diverse producten voor huisdieren
op de markt. Het assortiment omvat meer dan 8.500 artikelen op maat van elk huisdier: van innovatief speelgoed over leuke
accessoires tot heerlijke snacks. Deze benodigdheden worden ook geëxporteerd naar groothandels en winkelketens in meer dan
50 landen binnen en buiten Europa.

Om de toonaangevende reputatie van Flamingo nog te versterken, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s:

Commercieel-Administratief Medewerker
Als eerste aanspreekpunt voor onze klanten - ook aan de telefoon - verzeker je een vriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening
die past bij ons imago. Je ondersteunt de externe verkoopdienst met de opmaak van offertes, het beheer van orders en de opvolging van leveringen en facturaties. Naast een bachelordiploma beschik je vooral over uitstekende communicatieve skills in het
Nederlands, Frans en Spaans (Engels, Duits en Italiaans zijn pluspunten).

Je takenpakket
o Je bent de vaste ondersteuning van de externe verkoopdienst
o Je zorgt voor de uitwerking van de offertes, verzorgt de orders, volgt leveringen en levertijden op
o Je verzorgt de facturatie
o Je draagt bij tot een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening en een positief imago van het bedrijf
o Je bent medeverantwoordelijk voor het telefonisch onthaal

Jouw profiel
o Je hebt een bachelorsdiploma of gelijkwaardige ervaring
o Je bent commercieel communicatief ingesteld
o Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband
o Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en het Spaans. Engels, Duits en Italiaans zijn pluspunten
o Je hebt een goede kennis van MS Office en Excel; kennis van een ERP-pakket is een pluspunt
o Je werkt nauwkeurig, ordelijk en efficiënt
o Je bent positief ingesteld
o Je bent klantgericht, organisatorisch, proactief en communicatief

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op een vaste job in een dynamisch en groeiend bedrijf met internationale activiteiten. In ruil voor je
inzet ontvang je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv vandaag nog naar vacatures@flamingo.be
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