Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 100 gemotiveerde medewerkers en
een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats
verworven in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 143 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’
groei blijven we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Bediende Order Entry

De bediende Order Entry verwerkt de bestellingen en volgt ze op zodat de klant kan rekenen op een correcte,
tijdige en efficiënte levering. Dit houdt in dat je:
•
•
•
•
•
•

de binnenkomende orders nauwkeurig verwerkt in ons CRM systeem.
afspraken maakt met de klanten over de leveringen (tijdstip, locatie, hoeveelheid, etc.).
klanten op de hoogte brengt van producten die tijdelijk niet in stock zijn.
naleveringen nauwgezet gaat opvolgen.
het eerste aanspreekpunt bent voor onze klanten, onze chauffeurs, de externe transportfirma’s, onze
verkopers en andere interne diensten.
op een commerciële & professionele manier kan communiceren met onze klanten uit de verschillende
segmenten; horeca & events, retail en impluse.

Jouw profiel
•

Je hebt een Bachelordiploma en je houdt van nauwkeurig werken.

•
•
•
•
•
•

•

Je weet je vlot uit te drukken in het Nederlands én het Frans.
Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie is een plus.
Je bent een echte problemsolver, commercieel, praktisch en ondernemend ingesteld.
Je hebt goede communicatieve skills zowel voor interne als externe communicatie.
Je bent klantvriendelijk en een echte teamplayer, waardoor je je vlot binnen onze dynamische
organisatie kan bewegen.
Je werkt planmatig, waardoor je het overzicht weet te hebouden.
Je woont op bereikbare afstand van Lauwe.

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in de wereld van Jet Import waar je wordt omringd door aangename, dynamische en sociale collega's.
Aangezien ervaring geen vereiste is, zijn we er als coach en collega, om je de job aan te leren en je verder te helpen.
Je volgt ons opleidingstraject in onze Jet Academy waardoor je snel overzicht zal krijgen op de dynamische wereld waarin Jet
Import werkzaam is, ons premium assortiment en onze klanten waar we zo fier op zijn. Je kan je vastbijten in een project
waar jouw ideeën en inspanningen een wezenlijk, meetbaar verschil gaan maken. Via dit project kan je
verantwoordelijkheden opnemen, jezelf ontwikkelen en kansen grijpen binnen een snelgroeiend bedrijf.
Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen.

