BRAND VAN EGMOND is een atelier waar een team van mensen de ideeën en
ontwerpen van de oprichter William Brand realiseren. Het bedrijf is zeer gedreven
en internationaal georiënteerd, en creëert haute couture verlichting voor de
mooiste ruimtes. Wij zijn gevestigd in Naarden (regio Amsterdam). Wij leveren
vanuit Naarden naar meer dan 90 landen, aan zowel particuliere als commerciële
ruimtes.
Vanwege het toenemende internationale succes zijn we op zoek naar een jong en
dynamische:
Allround Medewerker (40 uur)
Als allround medewerker maak je onderdeel uit van ons administratieve team en beschik
je over de volgende eigenschappen:
Je bent sociaal, proactief en vindt het leuk zaken naar je toe te trekken. Je bent positief
ingesteld, dienstverlenend en communicatief sterk. Je denkt in mogelijkheden en vindt het
leuk om als gastheer/gastvrouw bezoekers te ontvangen: je bent het visitekaartje van de
onderneming. Je hebt een veelzijdige functie en houdt ervan je zaken goed op orde te
hebben. Je bent een echte teamspeler.
Belangrijkste taken:
- Verzorging van de dagelijkse ondersteuning van de collega’s in het verkoopteam.
- Proactief zoeken naar nieuwe cliënten in verschillende markten.
- Verzorgen van monsters, mailingen en offertes.
- Cliënten ontvangen in onze showroom in Naarden.
- Up-to-datehouden van contactgegevens in ERP-systeem (Microsoft Dynamics AX).
- Registratie en correcte afhandeling van klachten.
- Werkzaamheden met betrekking tot de logistieke afhandeling van orders.
- Meehelpen met inrichting van de showroom.
Functie eisen:
- MBO+ niveau
- Minstens 2 jaar werkervaring.
- Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
- Beheersing MS Officepakket. Kennis van Microsoft Dynamics AX is een pre.
- Het bezit van een heftruck certificaat – of de bereidheid deze te gaan halen – is
een pré.
- Woonachtig binnen de regio.
Interesse in deze functie?
Stuur dan een brief met motivatie en C.V. aan:
Brand van Egmond B.V., Mw. S. McWey, Nikkelstraat 41, 1411 AH Naarden.
Tel: 035-6921259, Fax: 035-6911725 E-mail: sylviamcwey@brandvanegmond.com
Website: www.brandvanegmond.com (acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

