E-commerce medewerker
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 gedreven E-commerce medewerker (M/V/X)
Functieomschrijving
Als administratief verantwoordelijke voor de e-shop volg je alle online bestellingen op van begin
tot einde. Je print de inkomende bestellingen af, maakt de factuur op, zorgt ook voor het
verzendetiket en geeft alles door aan een collega die het pakket in het magazijn klaarmaakt. Je
bent het aanspreekpunt voor vragen m.b.t. online bestellingen, zowel via mail als telefonisch. Dit
kan gaan over vragen waar een pakket blijft, een ontbrekend of defect artikel, etc. Is een artikel
niet op stock dan geef je dit door aan de aankoopverantwoordelijke. Samen met de ITverantwoordelijke hou je ook de online webwinkel up-to-date.
Naast deze hoofdtaken zorg je ook voor administratieve ondersteuning van collega’s.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hecht veel belang aan orde, nauwkeurigheid en stiptheid
Werken met een computer is geen probleem (Word, Excel, internet)
Je gaat gestructureerd te werk
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Frans
Je bent een enthousiast en vriendelijk persoon en wil samen met ons groeien
Ervaring in een administratieve functie is een groot voordeel maar geen
vereiste

Cnudde biedt je
•
•
•
•

Een vaste job met een contract van onbepaalde duur
Enkel dagwerk, geen weekendwerk, met mooie verloning
Een kans om jezelf volledig te ontplooien en door te groeien binnen het bedrijf
Een stabiele werkomgeving met een menselijke aanpak, waar initiatief nemen
enorm gewaardeerd wordt
Interesse in deze functie? Mail uw recentste CV naar elise@cnudde.com

