
Back Office medewerker 

Als Back Office medewerker blijf je het aanspreekpunt voor de klant, van het eerste contact tot en met 

de levering.  Door een goede ondersteuning van de buitendienstverkoop en gericht advies naar de 

klanten ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen. 

Customer Service 

 Opvolgen van bestellingen/leveringen zodat deze correct en tijdig gebeuren. Invoeren van order 

gegevens in SAP en opvolging verzorgen met de productie en logistiek 

 Overleggen met de klant indien leveringen niet adequaat/volgens afspraak kunnen worden 

uitgevoerd 

 Afhandelen van klachten opdat het imago van de onderneming niet geschaad wordt. Verzamelen 

van informatie en de kwaliteitsdienst inschakelen om de klacht te onderzoeken. 

 Opvolgen en monitoren van stocks. Productie aansturen in het beheren van de stock. Daarnaast 

ook het monitoren van de stock voor producten van origine. 

 

Sales Administration 

 Up to date houden van de klantendossiers (o.a. reservaties, voorcalculaties en prijzen). 

 Het contacteren van de klant indien vervallen facturen niet betaald worden en achterhalen of er 

eventueel problemen zijn wat betreft de betaling. 

 Controle van de gefactureerde verkoopprijzen. 

 Bijhouden van het klassement. 

 Bijhouden van product specificaties en verkoopprijzen. 

 Administratieve ondersteuning van de Sales Manager. 

 Invullen van formulieren die verband houden met de ISO procedure, klantenfiches opstellen en 

online portals van klanten in orde houden, aanvullen, bijwerken. 

 Het opnemen van buitenlijnen telefoon bij afwezigheid van de receptionist(e). 

 Communicatie verzorgen tussen de klant en de Sales Manager tijdens diens afwezigheid. 

 Voorbereiden van de klantenbezoeken in samenspraak met Sales Manager. 

 Voorbereidingen voor grote tenders.  Alle info verzamelen en deadline respecteren. 

 

Profiel 

Kennis en ervaring  

 Opleiding: Bachelor Office Management of gelijkaardig door ervaring 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 

 Talenkennis:  

o Nederlands: Zeer goede kennis 

o Frans: Zeer goede kennis 

o Engels: Zeer goede kennis 

o Duits : goede kennis (is een pluspunt) 

 Doorgedreven kennis van MS Office en SAP (of zeker bereid zijn om dit aan te leren) 

 

 


