Vacature Internal Sales / Marketing Assistant (M/V)
Wij produceren displays en richten complete showrooms voor tegels en bouwmaterialen in. Onze
klanten bevinden zich hoofdzakelijk in België, Nederland en Duitsland.
Ondertussen vinden ook meer klanten uit andere landen de weg naar ons, en hebben we de sterke
ambitie om ook op andere markten te groeien.
Functie:
Als Internal sales / marketing assistant zal je instaan voor de volgende taken:
•
•
•
•
•
•

Je bent het aanspreekpunt van onze klanten voor prijzen en allerlei info over onze producten
Je verwerkt de aanvragen via de website
Je maakt offertes en verstuurt folders
Je brengt de klanten op de hoogte van de leveringen
Je onderhoudt de website en je plaatst nieuwsberichten op social media
Je werkt mee aan productfolders en projectvoorstellingen

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor- of masterdiploma en minimum 2 jaar ervaring in een gelijkaardige
functie achter de rug
Je bent klantvriendelijk, commercieel ingesteld, opgewekt, communicatievaardig en je klinkt
goed aan de telefoon
Je hebt het MS Office pakket onder de knie, kennis Ridder IQ is een pluspunt
Je bent behulpzaam, nauwkeurig en sterk in opvolging
Perfect Nederlands, zeer goede kennis Duits – Engels - Frans (spreken en schrijven)
Je woont bij voorkeur in de omgeving van Lokeren en bent in het bezit van een rijbewijs

Aanbod:
•
•
•
•
•

Voltijdse job met mooie (dag) uren
Een mooi loonpakket dat jouw inspanningen correct beloont en motiveert
Een fijne en open werksfeer waar er met respect voor elkaar omgegaan wordt en met
voldoende ondersteuning van je nieuwe collega’s
Ruimte voor persoonlijke groei en doorgroeimogelijkheden
Werken bij een gezonde KMO in volle groei

Interesse?
Stuur je cv met motivatiebrief naar bart@dermul.com. We contacteren je voor een vrijblijvende en
discrete babbel

>> Bekijk onze bedrijfsfilm en overige vacatures op https://dermul.com/vacatures/
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