Internal sales medewerker
Basalte creëert unieke gebruikservaringen voor woningen met domotica door zijn tijdloos productgamma
dat in meer dan 50 landen wereldwijd verdeeld wordt. Dankzij de innovatieve technologie en het exclusief
design zien onze producten er niet alleen leuk uit, ze voelen ook goed aan en zijn eenvoudig om te
gebruiken. Welkom in de ultieme slimme woning, welkom bij Basalte!
Als internal sales medewerker sta je in voor de administratieve ondersteuning van het sales team.

- Functieomschrijving -

- Jouw profiel -

•

•

•

•
•
•

Je bent het eerstelijnscontact voor commerciële
aanvragen afkomstig via de website,
e-mail, telefoon of beurzen.
Je volgt de (internationale) leads accuraat op
en houdt deze samen met mogelijke projecten
en opportuniteiten nauwgezet bij in het CRMsysteem.
Je bereidt de opmaak van offertes voor en volgt
de verdere coördinatie op.
Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten bij
eenvoudige technische en commerciële vragen.
Vanuit jouw functie in het salesteam ben je
nauw betrokken in het marketinggebeuren,
meer bepaald in het uitwerken van newsletters,
events en het inhoudelijke aspect van externe
communicatie.

•
•
•
•
•

•

Bachelor of master in een commerciële richting
of gelijkwaardig door relevante werkervaring.
Je bent stressbestendig, werkt snel en efficiënt
maar tevens erg nauwkeurig en gedetailleerd
Je hebt een gezonde dosis motivatie en ambitie,
werkt pro-actief en dynamisch.
Je bent vaardig in zowel mondelinge als
schriftelijke communicatie.
Enig technisch inzicht en affiniteit met domotica
is mooi meegenomen.
Je hebt een uitstekende kennis van het
Nederlands aangevuld met een zeer goede
kennis van het Engels en Duits. Een goede kennis
van het Frans is een extra troef.
Je kan vlot overweg met MS Office 365 en werken
met een ERP en CRM systeem zijn je niet vreemd.

- Ons aanbod •
•
•
•

Een boeiende en gevarieerde job in een
internationale omgeving binnen een
hoogtechnologisch bedrijf te Merelbeke
De nodige ondersteuning en opleiding voor het
uitvoeren van deze job
Een no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat
voor initiatief
Een marktconforme verloning.

Plaats tewerkstelling:
Nijverheidsweg 1B – 9820 Merelbeke

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar hr@basalte.be
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