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INTERESSE?
Dan horen we graag van u! Stuur ons uw sollicitatie, met vermelding van 
de vroegst mogelijke begindatum en uw salarisverwachtingen. Heeft u 
nog vragen? 

We zullen ze beantwoorden: Jan Blondeel 
Tel.: +32(0)9 210 23 60 
E-Mail: j.blondeel@be.krannich-solar.com

COMMERCIËLE BINNENDIENST 
ORDER PROCESSING - SOLAR  

WAT HOUDT DE BAAN IN?

 + Je behandelt inkomende orders en plaatst deze correct in het ERP systeem.

 + Je bent verantwoordelijk voor het vlotte verloop van bestelling tot levering bij de klant.

 + Je staat in contact met klanten m.b.t. openstaande facturen, openstaande orders of andere   

 gerelateerde onderwerpen.

 + Je onderhoudt klantengegevens: b.v. Adreswijziging, Kredietlimieten, Contactpersonen, …

 + Je staat in voor het aanmaken van nieuwe klanten op basis van aanmelding via onze webshop  

 of andere media.

 + Je draait mee in een enthousiast sales team en voegt jouw persoonlijkheid toe aan het  

 bestaande team.   

DIT VERWACHTEN WE VAN JOU!

 + Je werkt nauwkeurig en redeneert op een nuchtere manier!

 + Communicatief vaardig om goed en netjes over te komen bij onze klanten!

 + Bereid om jouw skills en ideeën in te zetten voor zowel het nationale als internationale team.

 + Wij zijn een sales-organisatie en leven letterlijk van onze klanten, service gerichtheid (intern/ 

 extern) is belangrijk voor jou.

LOCATIE 

GENT

DIT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN!

 +  Een leuke groep collega’s zowel in België (ca. 9) als internationaal (>650).

 + Prettige open en flexibele werksfeer met een platte hiërarchie!

 + Uiteraard krijg je de middelen om jouw taak uit te voeren: laptop, gsm, schermen etc.

 + Passend marktconform salaris, ADV dagen, thuiswerk, maaltijdcheques, thuiswerkvergoeding,…

WAT JE EIGENLIJK WEL MOET MEEBRENGEN:

 + Een eerste werkervaring is niet vereist, maar een administratieve achtergrond is welkom.

 + Uitstekende taalvaardigheid (woord en schrift) in het Nederlands & Frans, overige talen zijn   

 een bonus.

 + De termen: Outlook, ERP-systeem, Webshop, … zijn niets nieuws voor jou.

 + Affiniteit met techniek en/of hernieuwbare energie!


