All-round commerciële medewerker
Tomoor is een jong en dynamisch voedingsbedrijf, met hoofdzetel in Lier, dat premium dadels
importeert, verwerkt en verkoopt in België en daarbuiten. Om ons team te versterken zoeken wij een
all-round medewerker.
De volgende taken behoren tot je dagdagelijkse activiteiten:
•

•

•

•
•

Salesondersteuning
o Je zorgt voor de nodige ondersteuning voor onze salesactiviteiten. Dit houdt o.a. in
ondersteuning o.v.v. prospectie en klantenopvolging, zowel in België als
internationaal
o Je houdt onze contacten-, klanten- en prospectendatabase up to date.
o Je volgt mee klantendossiers op m.b.t. bv. contract- en verkoopvoorwaarden,
reglementering, …
o Je neemt inkomende bestellingen op van bestaande of nieuwe klanten.
o …
Marketingondersteuning
o Je zorgt voor de nodige ondersteuning van onze marketingactiviteiten. Dit houdt o.a.
in:
▪ aanpassingen doorvoeren op onze website/webshop
▪ het opvolgen van mailings
▪ het posten op sociale media etc.
o Je helpt bij de voorbereiding van onze deelname aan beurzen
o …
Bestellingen
o Je verwerkt inkomende bestellingen
o Je maakt de bestellingen die via onze webshop of andere kanalen binnenlopen klaar
voor verzending
o …
Je verzorgt de nodige administratie die bij deze activiteiten komt kijken.
Je denkt mee na over verbeteringen o.v.v. processen en workflow.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt zin om een jong en ambitieus bedrijf te helpen groeien
Je gelooft in gezonde en natuurlijke voeding en draagt dit ook uit
Je kan functioneren op een autonome manier
Je vertoont zin voor initiatief
Je bent commercieel en klantengericht
Je bent vertrouwd met posten op sociale media
Je hebt een goede kennis van Microsoft Office
Je bent goed in planning en organiseren
Je hebt een eerste marketing, sales of klantenservice ervaring achter de rug

Wat bieden we jou aan?
•
•

Je levert een belangrijke bijdrage aan een groeibedrijf
Je komt aan boord in een bedrijf waar je een verschil kan maken

•
•
•

Je komt terecht in een bedrijf met een ongedwongen bedrijfscultuur
Je kan genieten van flexibele werkuren
We bieden je een competitief salarispakket met extra-legale voordelen (maaltijdcheques,
ecocheques, laptop, …)

We starten met een contract bepaalde duur, waarbij we je na een positieve evaluatie een vast
contract aanbieden.
Plaats tewerkstelling
TOMOOR NATURE' S CANDY
Vakenderveld 9 bus 9 2500 LIER
Vereiste studies
•

Professionele bacheloropleiding in bedrijfsmanagement

•

Gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring
•

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis
•

Nederlands (zeer goed)

•

Engels (goed)

•

Frans (goed)

Contract
•

Vaste Job

•

Contract van onbepaalde duur

•

Voltijds

•

Dagwerk

Plaats tewerkstelling
•

Vakenderveld 9 bus 9 2500 LIER

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: sales@tomoor.be
Contact: Dhr. Chihabi

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

