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Functie: 
 
Gezien de huidige exponentiële groei van het bedrijf zoeken wij een Commercieel / 
Administratief bediende ter versterking van de commerciële afdeling. Hij/zij staat mee in voor 
de aankoop, interne verkoop, de verkoop administratie en de planning zodat de producten 
efficiënt vervoerd en tijdig geleverd worden bij onze klanten. 
 

• Voert administratieve taken uit ter ondersteuning van de afdeling met de nodige 
richtlijnen 

• Sales taken: proactief contacteren van de verdelers, opmaken van offertes, follow-up 
tot de opportuniteit wordt omgezet in een bestelling. 

• After sales taken: beantwoorden van vragen van klanten, uitzoeken en coördineren 
van (facturatie-) problemen… 

• Ingeven van binnenkomende orders en opdrachten in het daartoe bestemde 
systeem. 

• Samenstellen van orders en intern doorgeven aan de juiste diensten 

• Aanmaken van een gedetailleerde lijst van de geladen goederen voor de klant en 
datum van aflevering. 

• Voortdurend inspelen op wijzigingen en aansturen van de communicatie naar alle 
betrokken partijen: klant, transport firma, productie, magazijn… 

• Verzamelen en aanmaken van de nodige vrachtdocumenten. 

• Verwittigen van de bestemmelingen en opmaken van de nodige documenten (CMR). 

• Verzorgen van de verkoop administratie zodat de goederen correct gefactureerd 
kunnen worden. 

• Opmaken van facturen voor transporten via het daartoe bestemde systeem. 

• Verzorgen van het papieren en digitale klassement. 

• Opmaken en goedkeuren van uitgaande facturen. 

• Staat ook in voor het vervolledigen van de dossiers 

• De invulling/aanpassing van spreadsheetbestanden ivm productieserienummers  
(zie Data1/Quality Control/werkinstructies/ WI -011) 

• Aanmaak en opvolging van certificaten: vb Towerhoist, Staalkabels, …  
 
 
Kennis en vaardigheden 
 

• U kan zeer goed met Excel en Word werken. 

• U bent vlot meertalig: Nederlands, Frans, Engels. 

• Ervaring (basiskennis) met export transport & laadprincipes (per schip, per 
vliegtuig…) zijn een pluspunt. 

• Ervaring met documentair betalingsverkeer (L/C enz.) is een pluspunt. 

• Een waaier aan commerciële en verkoopsadministratieve taken schrikken u niet af. 

• U bent een stressbestendige, dynamische zelfstarter en kan zeer planmatig en 
georganiseerd werken. 

• U werkt graag in een dynamische KMO omgeving. 
 
 


