Backoffice Sales Thermomix & Kobold
NV Cnudde is een Belgisch familiebedrijf met hoofdzetel te Beveren-Leie en vestigingen in
Nederland en Luxemburg. Het is een toonaangevende firma in de voedingssector die
topproducten invoert van over de hele wereld en distribueert naar de betere patisserie-,
gastronomie- en cateringbedrijven in de Benelux. Het gamma is gekenmerkt door innovatie en de
beste kwaliteit: Thermomix, Sicoly (fruitpurees), Cluizel (topsegment chocolade), Pavoni
(marktleider siliconevormen), Agrimontana (gekonfijt fruit en kastanjes), Pacojet, La Rose Noire
(taartbodems en afgewerkte luxe patisserie), Tescoma (keuken tools), Demetra (Italiaanse
specialiteiten)...
NV Cnudde is een ambitieuze onderneming en wil graag verder groeien. Daarom zijn wij op zoek
naar een Backoffice medewerker (M/V/X).
Functieomschrijving
Als Backoffice medewerker Thermomix en Kobold ondersteun je de dagelijkse gang van zaken
met betrekking tot de activiteiten van de organisatie. Je verwerkt de Thermomix orders en boekt
alles in. Je communiceert met de klant over zijn bestelling via de telefoon of fysiek bij afhalingen
te Beveren-Leie. Je beheert nauwgezet de stock. Je bent in staat om veel mailverkeer te
beantwoorden en kunt goed omgaan met stress. In drukke periodes help je de collega's ook met
andere administratieve taken die dringend afgehandeld moeten worden.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je spreekt perfect Frans (indien matig, niet solliciteren aub), Nederlands en
noties Engels.
Je bent stressbestendig en durft initiatief te nemen
Je beschikt over een commerciële instelling, repetitieve administratieve taken
schrikken je niet af
Je bent een enthousiast persoon en wil samen groeien
Discipline, loyaliteit en nauwkeurigheid zijn woorden die jou beschrijven
Het spreekt voor zich dat je goed met een computer kan werken

Cnudde biedt je
•
•

Ontplooiingsmogelijkheden en uitdagingen binnen een dynamische omgeving
Een voltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijk loon in lijn met
jouw kennis en ervaring
Interesse in deze functie? Mail uw recentste CV naar elise@cnudde.com

