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ADI Global Distribution is een technische groothandel/distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur.

Voor onze vestiging in Loppem (Brugge) zijn we op zoek naar een commerciele proactive medewerker voor 

onze afdeling Verkoop binnendienst. Na een degelijke specifi eke inhouse opleiding wordt je de spilfi guur 

voor je klanten. Binnen je klantengroep ben je verantwoordelijke voor je eigen omzet en marge. Het betreft 

veelal bestaande klanten en relaties, maar een klein deel aquisitie hoort erbij. Je beheert alle commericiële 

informatie, kortingen, prijzen, orders en offertes van je klanten.

Nauw contact met je klanten, problemen oplossen en commerciele support geven, zijn belangrijke taken 

binnen deze rol. Tevens beschikken we over een balie op onze verkooplocatie in Loppem waar je op regel-

matige basis klanten te woord zult staan en adviseren over onze oplossingen.

     

Profi el: 

We zijn op zoek naar iemand met de nodige affi niteit en interesse in de beveiligingswereld. Een 

logische en analytische mindset is nodig om succesvol de doelstellingen te kunnen behalen.

Een goede basiskennis van MS Offfi ce (Word, Excel) en SAP als ERP-systeem zijn een pre.

Idealiter spreek je Nederlands en Frans en ook nog een beetje Engels.

Een aantal belangrijke competenties zijn:

• hands on mentaliteit

• heldere communicator

• punctueel (adminstatief sterk)

• gedreven om succes te hebben

• klantgerichtheid

Ervaring in de beveiligingswereld is een pre, maar geen harde eis.

Wij bieden :

• Een marktconform loon dat aangevuld wordt met extra voordelen binnen een stabiel, 

 gezond en sterk internationaal bedrijf.

• Je wordt fulltime tewerkgesteld in het fi levrije Loppem, nabij Brugge.

• Alle noodzakelijke opleidingen en benodigheden om van deze job een succes te maken.

• Een super gemotiveerd team dat uitkijkt naar een nieuwe collega

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

• Pensioen

• Lunchkorting

• Vakantiegeld

• Flexibele werkuren

Verwachte startdatum: 2-8-2021

Dienstverband: Voltijds, Onbepaalde duur

Aanvullende betalingen:

• 13e maand

• Bonusregeling

     

VACATURE
Customer Service Medewerker (M/V)
ADI Global Distribution - Loppem Belgie_ 40 uur

Solliciteren
Stuur je CV & Motivatie naar: 

Patrick.Vervaele@adiglobal.com


