
Als commerciële medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor de klanten en dus ook het visite-
kaartje van ons bedrijf.  Jouw taken en verantwoordelijkheden: 

  Je staat in voor het beantwoorden van de inkomende telefoons en het inkomende e-mail verkeer  

 van onze klanten in binnen-en buitenland

  Je verwerkt de inkomende bestellingen en volgt deze op

  Je behandelt en verwerkt inkomende klachten

  Je werkt samen met de vertegenwoordigers en geeft hen commerciële ondersteuning

Dupont is al meer dan 35 jaar het paradijs voor voedingsprofessionals & hobbykoks. Hip en trendy 
keukengerei, of liever de klassieke degelijkheid: bij Dupont vind je het allemaal: van potten en pannen 
tot presentatiemateriaal, servies en keukentoestellen: de mooiste merken en het ruimste aanbod.  Naast 
onze B2B en B2C afdeling, exporteren we onze Dupont Plexiline naar meer dan 30 landen.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Commerciële medewerker binnendienst (m/v)!  
“Ben jij enthousiast en commercieel gedreven? Beschik je over de nodige communicatieve skills en ben 
je een echte teamplayer?  Lees dan snel verder!“

Functieomschrijving

Hongerig naar een nieuwe uitdaging?



Stuur snel jouw CV en motivatiebrief 

  Per e-mail naar administratie@dupont.be t.a.v. Lindsey Beunens - HR
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 Een fulltime functie met een gevarieerd takenpakket en een marktconform salaris, aangevuld  

 met extralegale voordelen zoals maaltijd – en ecocheques en instap in het collectief bonusplan

 Werkzekerheid in een gezond, groeiend familiebedrijf, een van dé referenties in de sector 

 Je komt terecht in een moderne (nieuwbouw in 2019), familiale KMO, waar een typische cultuur  

 van geven en nemen heerst: respect, collegialiteit, professionalisme en een open blik, dat zijn  

 de drijfveren van dit dynamische, hechte team. 

 Aangename werksfeer, fijne collega’s! 

Aanbod

Heb je er zin in?

  Je bent een commercieel talent

  Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels 

  Je bent stressbestendig en blijft onder alle omstandigheden vriendelijk en behulpzaam

  Je werkt nauwgezet en nauwkeurig

  Je weet van aanpakken, bent oplossingsgericht en communicatief

  Je bent een teamspeler

  Je hebt een algemene kennis van de wereld van het kookgebeuren

  Kennis van Microsoft Dynamics 365  Business Central is een pluspunt

Profiel


