Nv R.LISMONT is reeds 55 jaar fabrikant en importeur van
houtbewerkingsmachines en gereedschappen. Samen met onze 22
medewerkers verkopen wij kwaliteitsvolle producten aan de
Belgische houtsector. Service is één van onze grote troeven om onze
klanten te ondersteunen in hun ondernemen. Wij trachten elke dag
een innovatieve, vooruitstrevende en flexibele partner te zijn voor
onze klanten. Door onze groei zoeken wij steeds naar talenten die
zich willen engageren om samen onze groeiplannen waar te maken.

Wij zoeken voor ons kantoor te Saintes

een SERVICE COORDINATOR (m/v)
Jouw functie:
Je beheert onze prijslijsten en offertes, en ondersteunt zodoende onze commerciëlen. Je behandelt daarna de
bestelling van de klant en volgt ze op bij de leverancier. Je zorgt voor een goed geplande levering, met de
nodige administratieve afhandeling, zoals facturatie, garantie en inventaris.
Je beseft dat dienst-na-verkoop de beste reclame is voor ons bedrijf en je coördineert de planning van onze
techniekers en de opvolging van hun werk, dit ook met de nodige administratie.
Je bent professioneel, kent je prioriteiten en bent proactief ingesteld, want je bent een onmisbare schakel tussen
onze klant en de eigen organisatie.

Jouw profiel:
Je genoot bij voorkeur een technische opleiding met een bachelor diploma of hebt een aantal jaren ervaring in
een vergelijkbare functie.
Je bent administratief onderlegd en hebt een ruime ervaring met de meest gangbare IT-toepassingen zoals Word,
Excel, na opleiding zal je ook snel vertrouwd geraken met ons INTEGRAL Business pakket.
Je spreekt vlot Nederlands en Frans, en een derde taal, zoals Engels of Duits zijn niet vreemd voor jou.
Je bent analytisch en diplomatisch ingesteld. Naast een goede stressbestendigheid en orde, bezit je een goed
organisatorisch inzicht. Je hebt een proactieve en ondernemende mentaliteit.
Jouw technische affiniteit is voor ons een grote meerwaarde.
Wij bieden je:
Een voltijdse betrekking in een dynamische werkomgeving met een vrijheid voor initiatief en voortdurende
verbeteringen.
Een veelzijdige baan die je persoonlijke ervaring zeker zal verrijken.
Familiale werkomstandigheden met voldoende aandacht naar het individu.
Een aantrekkelijk en competitief salaris in overeenstemming met uw ervaring en kwaliteiten.

Grijp je kans en kom eerst eens spreken.
R.LISMONT – Henri Zamanlaan 16 (Industrie zone) 1480 Saintes
02/390.99.91 – koen@lismont.be
Wil je meer weten over ons? Kijk eens op www.lismont.be

