WORD JIJ ONZE NIEUWE

Hama Benelux, gevestigd in Wetteren, maakt deel uit van de Duitse Hama Group en stelt
meer dan 90 personen te werk. Wij hebben een uitstekende reputatie als distributeur van
accessoires voor consumentenelektronica. Ons assortiment bestaat uit toebehoren voor
computers, smartphones, tablets, tv, audio, fotografie, gaming en witgoed. Die sterke positie heeft
Hama te danken aan de exclusieve distributie van merken zoals Hama, Sandisk, Marshall,
Plantronics, Happy Plugs, Loop, Thomson, Audio Pro,… Door onze professionele marktbenadering,
unieke showrooms en performante logistiek slagen wij erin om een uitgebreid assortiment aan zowel
zelfstandige winkels, grote retailketens als e-commerce aan te bieden.

Momenteel zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Tweetalige Commerciële M/V
Medewerker Binnendienst
4/5 deeltijdse functie

Jouw toekomstige job
•

Je bent door je dagelijks contact met de klanten het visitekaartje van het bedrijf. Telefonische communicatie en
onthaal vormen voor jou geen enkel probleem.

•

Vragen over bestellingen, productinfo, prijzen en facturen behandel je met plezier.

•

Administratieve taken, en het controleren & ingeven van online content schrikken je niet af.

•

Je hebt een vlotte pen.

•

Je bent pas tevreden als je op regelmatige basis je resultaten kan bespreken met je verantwoordelijke.

Jouw profiel

Ons aanbod

•

Je bent tweetalig NL/FR. Een vlotte kennis van het Engels is een pluspunt.

•

•

Je werkt zeer nauwkeurig.

Een boeiende job in een moderne
werkomgeving

•

Je hebt een groot gevoel voor orde, stijl en organisatie.

•

•

Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

Een interessant en uitgebreid
productgamma

•

Werken met deadlines schrikt je niet af. Je bent flexibel.

•

Permanente opleiding

•

Een positieve ingesteldheid, doorzettingsvermogen,
een verzorgd voorkomen en een aangename stem typeren je.

•

Een open en aangename
werksfeer in een enthousiast team

•

Je hebt een goede kennis van Excel.

•

Een pakket aan extra legale
voordelen

•

Je hebt affiniteit met ons productassortiment.

Wil jij onze nieuwe collega worden ?
Bezorg ons dan je sollicitatiebrief en cv.
Solliciteren kan via e-mail naar linda.vekens@hama.com.
We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.

