
    Je staat in nauw contact met de klant of de lokale partner en je zorgt mee voor 
    een optimale klantentevredenheid.    
    Je staat in voor het van A tot Z afhandelen van de orders van de klant.    
    Je checkt alle parameters van een order en je registreert het in onze systemen.    
    Je volgt forecasts, orders en eventuele wijzigingen pro-actief op en je neemt       
    gepaste actie.    
    Je staat in voor de facturatie, eventuele exportadministratie en voor het 
    organiseren van het transport.    
    Je ondersteunt de sales managers bij staalaanvragen en het voorbereiden van 
    offertes. Voor kleine klanten ben je volledig zelf verantwoordelijk.  
     Je neemt deel aan projecten om de werking van onze organisatie te verbeteren.  
     Je bent de back-up voor je collega. 

WIJ ZIJN :
    Een internationaal en innovatief bedrijf met een uniek procédé voor de      
    verwerking van fruit voor gebruik in de voedingssector.
    ISO9001, HACCP en BRC gecertificeerd.
    Wij hebben vestigingen in België (Olen), Noord-Amerika en 
    Nieuw Zeeland.
    De meest leidinggevende food multinationals van vandaag werken met    
    onze producten.
    In Olen ga jij deel uitmaken van een enthousiast team van 
    60 collega’s.

WIJ BIEDEN JOU :
    Een motiverende werkomgeving in een sfeer van innovatie en groei. 
    Een boeiende voltijdse job, dagdienst met glijdende uren.
    Een marktconform loon en extralegale voordelen.
    

Word jij onze customer service coordinator (M/V)?
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DIT WORDT JOUW NIEUWE JOB

JOUW PROFIEL

    Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma en minstens 3 jaar relevante 
    ervaring.   
    Je bent vlot 3-talig Nederlands, Engels en een derde taal. Kennis van het      
    Duits is een extra troef.  
    Je werkt vlot met Word en Excel.    
    Je bent stressbestendig en communicatief.  
    Je combineert klantgerichtheid en empathie met aandacht voor detail en    
    nauwkeurigheid.  
    Je bent een teamplayer en je voelt je goed  in een organisatie die ruimte     
    geeft aan autonomie en aanzet tot het opnemen van verantwoordelijkheid.

Klinkt dit als dé job voor jou ? 

TAURA NATURAL INGREDIENTS - Lammerdries-Oost 30 - 2250 Olen

Stuur dan vandaag nog jouw overtuigende solliciatiebrief en C.V. 
naar marijke.vanhoorebeeck@tauraURC.com


