Bracke Bouw is gespecialiseerd in het plaatsen van kwalitatieve vloerisolaties en chapes, voor
bouwbedrijven, vloerders, architecten en particulieren. Met vakexpertise en jarenlange ervaring
bieden wij een oplossing voor elke klant. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een M/V

Medewerker commerciële binnendienst – technisch
administratief bediende
Ben jij energiek en kijk je uit naar een commerciële administratieve functie? Deel jij ons passie voor
de bouwsector? Lees snel verder en solliciteer meteen! Wie weet word jij onze nieuwe collega.
Je functie
Na een intensieve interne opleiding word jij het aanspreekpunt bij offertevragen. Je geeft advies en
maakt de offertes op. Je behartigt hierbij steeds de wensen van de klant. Administratieve
ondersteuning van jouw collega’s behoort ook tot jouw takenpakket.
Je profiel








Je bent een geboren binnendienst medewerker: je stelt met plezier offertes op, je
communiceert vlot, je denkt zowel klantgericht als commercieel en verstaat de kunst om
goed te adviseren en oplossingen uit te werken.
Je hebt een goed technisch inzicht en je kan een bouwplan interpreteren.
Je handelt spontaan in de belangen van het bedrijf en houdt hierbij rekening met de visie en
cultuur.
Je kan uitstekend overweg met Excel, Outlook en andere courante MS Office pakketten.
Kennis van Bouwsoft is een pluspunt.
Je blikt terug op relevantie werkervaring.
Je spreekt Nederlands en bij voorkeur ook een mondje Frans en Engels.

Wat bieden we je?




Je komt terecht in een jong en gedreven no-nonsense bedrijf waar kwaliteit centraal staat.
We zijn fier op onze manier van aanpak, goed opvolging en correcte uitvoering.
We garanderen je een fijne werkomgeving en een team van uiterst sympathieke collega’s.
Tegenover jouw prestaties stellen we een correct verloningspakket.

Zin om bij ons aan de slag te gaan?
Spreekt deze job jou aan en herken jij jezelf in het profiel dat wij zoeken? Stuur dan snel je CV en
motiveringsbrief naar info@brackebouw.be ter attentie van Benjamin Talpe.

