18 april 2019

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

ASSISTENT(E) ACCOUNT MANAGER
Je Functie:
Na een inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor de ondersteuning van het commerciële team voor uw specifieke markt
vanuit Joris Ide België. U streeft synergie na tussen de verschillende afdelingen. Dankzij optimalisatie van de binnendienst
zorgt u voor een succesvolle klantenservice. Combinaties van klantenorders en een perfecte balans tussen leverbetrouwbaarheid en stock staan hierin centraal. U rapporteert aan de Account Manager.

••wekelijkse rapportering Account Manager
••opvolging van klantenorders en communicatie met de klant
••offertes opmaken
••dossieropvolging van een aantal strategisch belangrijke klanten
••opvolgen en (oplossen) claims
••dagelijkse link met productie en aankoop voor probleemdossiers
Je Profiel:
Je bent communicatief sterk, zelfstandig en hebt een commerciële feeling.

••zeer goede Talenkennis Frans en Engels, Duits is een pluspunt
••affiniteit met de staalwereld is een troef, technische kennis of bereid dit te leren
••niveau: master of bachelor met een eerste werkervaring
Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in
volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.
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