Helmond, november 2022
Tapetex is een dynamisch familiebedrijf dat sinds 1975 textiel wandbekleding ontwerpt en produceert voor de
internationale project markt en het hoogste segment van de residentiële markt. Tot onze klantenkring behoren onder
andere grote internationaal opererende bedrijven, hotelketens en diversen beroemdheden en koningshuizen.
Onze producten staan wereldwijd bekend als innovatief, kwalitatief en esthetisch van het hoogste niveau.
Ben jij benieuwd hoe wij van onder andere linnen en zijde prachtige wandbekleding maken?
Kijk dan snel of onderstaand profiel bij jou past!
COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
De functie:
Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze internationale klanten. Je bent op een service-gerichte manier verantwoordelijk voor het volledige klantcontact; je bereidt offertes voor, beantwoord vragen over voorraad, legt order gegevens
vast en regelt de logistieke afhandeling.
Het is belangrijk dat je contacten onderhoudt via telefoon en e-mail met onze buitenlandse klanten en distributeurs.
Onze klanten zijn gesitueerd van Argentinië tot Australië, jij draagt zorg voor de logistieke afhandeling van orders inclusief de benodigde export documentatie.
Een breed takenpakket inclusief het verzamelen van verkoop documentatie, registreren van internationale projecten,
klachtafhandeling en versturen van stalen.
Functie-eisen:
• Je hebt een commercieel-administratieve opleiding gevolgd op MBO of HBO niveau
• Je hebt ervaring in een commerciële omgeving en bent klantgericht
• Je vindt het leuk om een goede service ervaring te creëren en je bent hiervoor geïnteresseerd om je in het product
te verdiepen.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je bent vaardig met MS Office applicaties en ERP systemen
• Bij voorkeur ben je woonachtig in Helmond of nabije omgeving
Wij bieden:
• De mogelijkheid om verder door te ontwikkelen naar een groter commercieel takenpakket óf je verder te verdiepen
in de logistieke afhandeling van zowel import-en exportzendingen.
• Uitgebreide primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling
• Interne opleidingsmogelijkheden
• Een fulltime functie in een werkweek van 38 uur met een vast en kleiner team collega’s
(maandag / donderdag 08.00 - 16.15 uur en vrijdag 08:00 - 15:30 uur)
Solliciteer nu snel schriftelijk of via email en ontvang een mooie tekenbonus!
Tapetex BV, tav. Vera van den Broek, Churchilllaan 10, 5705 BK Helmond, jobs@tapetex.com.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.tapetex.com

@tapetexwallmaterials

