
   Je biedt administratieve ondersteuning voor de markt- en productmanagers bij verschillende

commerciële taken (orderingaves, afgeven offertes, opvolgen klantendossiers,… ).    Je geeft contracten

in, volgt nauwgezet de bestellingen op en neemt de gepaste initiatieven ter zake.   Je beantwoordt

commerciële telefoongesprekken en commerciële e-mails en helpt de klant verder.    Je volgt de CRM-

databank mee op en helpt deze voeden.

   Kennis en ervaring – Je hebt een administratieve opleiding gevolgd (bachelor diploma) of beschikt

over een gelijkwaardige ervaring. Je bent vertrouwd met computerprogramma’s zoals Word,

PowerPoint en Excel. Kennis van Navision en Sales Force is een pluspunt. - Zelfstandigheid – Je werkt

graag autonoom, kan vlot inschatten waar je moet ingrijpen en je kan goed prioriteiten stellen.

Bovendien handel je proactief en planmatig. - Analytisch – Je verwerkt makkelijk en snel veel

informatie op korte tijd zonder het overzicht te verliezen. -  Communicatie – Je kan duidelijk

communiceren en bent klantgericht. Bovendien houdt niets je tegen om constructief in verbinding te

gaan met collega’s, kopers en producenten. - Talenkennis – Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

en hebt een goede basiskennis van Frans. Basiskennis Duits is een pluspunt.

   Aangename werksfeer – Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met fijne collega’s en je

hebt een afwisselend takenpakket. - Opleiding – Je krijgt permanent interne opleiding. - Zekerheid – Je

krijgt een contract van onbepaalde duur. - Doorgroeimogelijkheden – De REO Veiling heeft een traditie

met het aanbieden van reële doorgroeimogelijkheden binnen haar commerciële afdeling.

  Aantrekkelijk loonpakket – Bovenop een competitief loon krijg je extralegale voordelen.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

D E  R E O  V E I L I N G  Z O E K T  E E N

Uw functie

De REO Veiling is een coöperatieve telersvereniging met 800 actieve leden-
producenten die samen op jaarbasis 200 miljoen kg groenten en fruit telen voor
de versmarkt. De REO Veiling verkoopt ruim 70 verschillende groente- en
fruitsoorten in grote volumes aan afnemers in Europa, Canada, Amerika en Azië.
De kopers van de REO Veiling zijn in hoofdzaak de grootdistributie, exporteurs,
groothandelaars en speciaalzaken. De REO Veiling telt 150 medewerkers en
realiseert een jaaromzet van gemiddeld 200 miljoen euro.

ROESELARE

V O O R  O N M I D D E L I J K E  I N D I E N S T T R E D I N G

Uw profiel

Ons aanbod

Interesse?
Neem contact op met Hilde De Muynck via Hilde.DeMuynck@reo.be of via 051.231.247

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Coöperatieve Veiling Roeselare cvba - Oostnieuwkerksesteenweg 101 - B-8800 Roeselare

T. +32(0)51 231 211 - info@reo.be - www.reo.be


