
     

 

Commerciële binnendienst medewerker Nederlands/Frans (M/V) 
 

 
Brady Groupe SAS (omzet 80M €, 300 werknemers) is een filiaal van de Amerikaanse groep Brady Corp (1000M 
$, 8000 werknemers). Wij zijn marktleider in de B2B-verkoop van signalisatie en veiligheidsproducten. 
De afdeling B2B is in meer dan 13 landen wereldwijd vertegenwoordigd. Seton biedt een gamma van meer dan 
30 000 producten aan. 
Het filiaal in Frankrijk is gevestigd in Roncq waar de commerciële activiteit voor de zone Zuid-Europa namelijk de 
volgende 6 landen Frankrijk, Benelux, Spanje, Italië en Zweden plaatsvindt 
 

 

Functie 

 
Onder de verantwoordelijkheid van de teamleader Benelux neemt de medewerker commerciële binnendienst de 

integrale verantwoordelijkheid van ingave tot opvolging van orders en offertes. De persoon is ook 

verantwoordelijk voor het  uitwerken van de commerciële relatie met Nederlandstalige en Franstalige klanten om 

zo de verkoopsdoelstellingen te behalen 

De taken omvatten :  

- Inkomende gesprekken met Nederlandstalige en Franstalige klanten 

- Ingave en verificatie van prijzen 

- Ingave en opvolging van bestellingen (telefonisch,mail,fax,Internet) 

- Beheer van verzendingen en leveringen 

- Beheer en opvolging van offertes  

- Cross en upsell  

- Ingave van prospecten, klantencreatie en actualiseren gegevens in SAP 

- Klassement van orders en offertes 

- Klachtenbeheer ( creditnota, herfacturatie, debitnota) en communicatie met dienst na verkoop en 

financiële afdeling 

Profiel 

 
- Vlot tweetalig Nederlands en Frans en beperkte kennis Engels 

- Miniumum 1 jaar ervaring in gelijkaardige functie en bij voorkeur in een B2B-bedrijf 

- Kennis van informaticapaketten (Word, Excel, Power Point,..) 

- Kennis van SAP is een pluspunt 

- Ervaring klantenbeheer  

- Aandacht voor nauwkeurigheid 

- Klantgericht en een echte teamspeler 

- Gestructureerd en resultaatgericht 

- Proactief 

- Oplossingsgericht 

 

 

Aanbod 
- Plaats van tewerkstelling : Roncq, Frankrijk (15 min van Kortrijk) 

- Bediendecontract, 35 uren van maandag tot vrijdag, voltijds 

- Datum indiensttreding : zo snel mogelijk 

 

Interesse 

- Heb je interesse in deze job, stuur dan je cv met sollicitatiebrief naar Mevr Ann Sophie Plouvier : 

fr_recrutement@bradycorp.com 

 

 


