Maes Jonker is een toonaangevende speler op de markt van
snij-oplossingen voor de hout-, alu- en kunststofverwerkende industrie. We zijn heinde en ver gekend voor kwaliteit, service, innovatieve oplossingen en klantgerichtheid.
Om onze groei verder te ondersteunen zoeken we een m/v:

COÖRDINATOR AAN- EN VERKOOP
MET BREDE INTERESSE VOOR TECHNIEK

Je bent de spilfiguur voor alle interne en externe contacten en denkt proactief mee teneinde de bedrijfsprocessen optimaal te laten verlopen. Deze afwisselende functie biedt opportuniteiten zowel op operationeel als management niveau. Hierbij een greep uit jouw taken en verantwoordelijkheden: • Verlenen van technische en sales
ondersteuning: je coördineert ‘the specials’ en analyseert de vraag van de klant. Hierbij overleg je met leveranciers,
intern met de productie wat betreft de technische specificaties (tekeningen) en werk je een concreet ERP-dossier uit.
• Meebepalen van optimale stock levels en continue bijsturen om zo tot optimale resultaten te komen in functie
van service en voorraadniveau. • Ondersteunen van het sales departement: producten, documentatie, catalogi,
project-offertes. • Toekomstgericht meedenken met het bedrijf: jouw betrokkenheid zowel op het vlak van aankoop
als verkoop maakt dat je ondernemend en innovatief voorstellen kan uitwerken.

WIE BEN JIJ ?
• Je genoot een hogere opleiding richting marketing, elektromechanica, economie: ervaring in aan- en verkoopprocessen is een troef. • Je bent commercieel en servicegericht: als spilfiguur ben je organisatorisch sterk, oplossingsgericht en boek je graag mooie resultaten.• Je bent een teamplayer en houdt van vlotte, open communicatie
met alle partijen. • Je hebt een goede kennis van MS Office, multimedia en ERP-toepassingen. • Je hebt een goede
praktische kennis van NL, FR, EN en DE zodat je met onze klanten en leveranciers kan communiceren. • Je bent
proactief, hands-on en leergierig.

ONS AANBOD:
• Je komt terecht in een ambitieuze familiale KMO waar ondernemerszin gewaardeerd wordt en die reële doorgroeimogelijkheden biedt. • Je wordt verwelkomd in een gemotiveerd team én in een boeiende en gevarieerde
werkomgeving waarbij wij zorgen voor een uitgebreide en specifieke opleiding om jouw functie in al haar facetten
te beheersen. • Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarisaanbod i.f.v. jouw competenties in een gerenommeerd
technologisch hoogstaand bedrijf. • Maes jonker is makkelijk te bereiken met vlotte mogelijkheid tot parkeren.

INTERESSE? Stuur meteen je cv met motivatie naar jobs@maesjonker.eu
We behandelen jouw kandidatuur snel en vertrouwelijk.
Enkel de kandidaten die rechtstreeks solliciteren worden in aanmerking genomen.

www.maesjonker.eu

