BagInCo International is de specialist in het produceren en bedrukken van papieren blokbodemzakken. Dit
zowel voor artisanale locale producenten, voedingsbedrijven als voor verkooppunten die op zoek zijn naar
papieren verpakkingen. BagInCo kent een sterke groei en is momenteel actief in 31 landen. Je zal snel
merken dat ons product niet ‘zomaar een zakje’ is.
Om ons team te versterken zoeken we volgende profiel:
INSIDE SALES MEDEWERKER
(onbepaalde duur - voltijds 38u/week)
Wat verwachten wij van jou?
 Als Sales medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leads en bestaande klanten
 Je geeft ondersteuning aan de Accountmanager op vlak van organisatie, coördinatie en afhandeling van
commerciële en administratieve taken
 Je begeleidt de klant bij hun keuze omtrent de producten
 Opvolgen van de nieuwe projecten en klanten
 Versturen van offertes naar bestaande en nieuwe klanten
 Je zoekt mee naar nieuwe markten en leads
Wie ben jij?
 Je studeerde af met een Bachelor diploma of beschikt over min. 2 jaar relevante werkervaring
 Als Sales medewerker ben je uiteraard sales minded en stel je klantvriendelijkheid voorop
 Je bent verbaal en schriftelijk sterk in Nederlands en Frans. Kennis van Engels en Spaans is een pluspunt
 Een teamplayer en werkt graag samen met collega's
 Je beheerst de nodige Microsoft-software (meer bepaald: Excel, Word, Outlook, ...)
 Goed blijven presteren onder tijdsdruk is geen probleem voor je
 Je haalt energie uit een gevarieerd takenpakket
 Je bent op zoek naar een voltijdse job
Wat is ons aanbod?
 Voltijds (38u/week);
 Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen
zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon-werkverkeer,…
 Startdatum: zo snel mogelijk
 Je krijgt een job vol afwisseling in een enthousiast team
Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?
 Bezorg je cv en motivatiebrief aan info@baginco.com met de vacaturetitel als onderwerp.
 Je CV en motivatiebrief worden met zorg afgetoetst tegenover het gezochte profiel.
 Indien je in aanmerking komt voor de functie word je opgebeld voor een afspraak.
Herken jij jezelf in deze functie? Neem dan zeker contact met ons op!
Wens je voorafgaand bijkomende informatie of zit je met een prangende vraag? Bel dan naar +32 15
306 180 of stuur een mail naar info@baginco.com.
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