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Commercieel 
Binnendienstmedewerker
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Na een grondige inwerkperiode, waarbij je onze  

producten, werkwijze en onze buitenlandse filialen 

en distributeurs leert kennen, ondersteun je vanuit 

de commerciële binnendienst onze dienst Export. 

Je wordt de administratief-commerciële rechter-

hand van onze International Business Development 

Manager en de link met onze afdelingen aankoop/ 

productie/logistiek/after sales. Jouw gevarieerd taken- 

pakket bestaat o.a. uit: 

• opmaak van offertes, voorbereiding lasten- 

boeken en inbreng en verwerking van orders

• rechtstreekse contacten met onze filialen in  

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 

en onze distributeurs in Europa en overseas en 

dit voor allerhande praktische vragen, bijbestel-

lingen, … 

• het feilloos opvolgen van de export projecten en 

het up-to-date houden van de klantendossiers 

• het meedenken in het verkoopproces en het 

maximaal ondersteuning bieden.  

Voor de planning van jouw taken rapporteer je

rechtstreeks aan de Office Manager.

HEB JE HET JUISTE PROFIEL?

• Na je hogere (talen)opleiding, deed je enkele  

jaren ervaring op in een administratief-commer-

ciële functie met internationale contacten. Erva-

ring met klantenadministratie is een must 

• De combinatie commercieel en administratief 

spreekt jou uitermate aan want je houdt zowel 

van klantencontact als van administratie en 

opvolging van projecten. Je bent dan ook heel  

communicatief, denkt mee in het proces en hebt 

tevens oog voor detail

• Naast precisie heb je voldoende commerciële 

flexibiliteit om het beste van jezelf te geven aan 

jouw interne en externe klant 

• Je bent een plantrekker die zelfstandig kan  

werken en een échte rechterhand is 

• Je hebt goede kennis van Word & Excel, spreekt 

perfect Nederlands en vloeiend Frans en Engels 

(spreken en schrijven). Kennis van Duits is een 

extra troef. 

WAT BIEDEN WIJ?

• Een innovatieve, inspirerende en aangename, 
moderne werkomgeving 

• Een interessante functie met boeiende,  
professionele contacten in een internatio- 
nale B2B omgeving 

• De kans om mee te groeien met een gerepu-
teerd expansief bedrijf, actief in een markt in 
volle groei 

• De kans tot deeltijds werken (idealiter 4/5) 
• Werkzekerheid en uitstekende loonsvoor-

waarden.

Moments Furniture ontwerpt, produceert en commercialiseert state-of-the-art meubilair voor de 
zorgsector. De onderneming is actief in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en overseas 
waarbij  geproduceerd wordt in eigen fabrieken in Ingelmunster en Salzkotten (D).

Het doel van Moments Furniture is bijdragen tot een beter zorgcomfort en dit gecombineerd met pure 
esthetiek. Het bedrijf ontwikkelt volledige interieurconcepten op maat en biedt aan haar klanten hoog-
staande kwaliteit en vakmanschap. Momenteel zoeken we - ter uitbreiding van onze customer service 
afdeling, specifiek export - voor ons hoofdkantoor te Ingelmunster een (m/v)

Interesse?
IS DEZE UITDAGING VOOR JOU? Aarzel dan niet en mail je sollicitatiebrief met cv naar ons 
rekruteringsbureau Derveaux Select via jobs@derveaux-select.be  
We maken graag met jou kennis in onze kantoren te Gent 09/223 50 36 of Brugge  
050/95 05 95. 
Je kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld en je persoonsgegevens verwerkt conform de wet 
op de privacy (GDPR).
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