ANL Plastics in Wellen ontwikkelt en produceert gethermoformeerde kunststofverpakkingen op maat,
zowel voor de food- als de non-foodsector. Met productiesites in België, Frankrijk en Polen bekleedt ANL
Plastics een vooraanstaande positie op de Europes verpakkingsmarkt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van
de modernste technologie op gebied van extrusie, thermoforming en recycling. In functie van onze
verdere groeistrategie wordt er momenteel volop geïnvesteerd in de uitbreiding van ons machinepark.
ANL Plastics stelt vandaag ruim 400 medewerkers te werk.
Voor onze vestiging in Wellen zoeken wij een (m/v)

Sales Assistant
Functie
•
•
•
•
•
•

Je behartigt de toegewezen klantendossiers en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de klanten
met betrekking tot productinfo, prijzen, bestellingen, leveringen, klachten, etc.
Je geeft ondersteuning op pro-actieve wijze aan de (Key) Account Manager(s) bij de realisatie van het
verkoopplan o.a. door offertes en bestellingen op te volgen.
Je zorgt voor de administratieve orderverwerking en -planning.
Je zorgt voor het actueel houden van de klantendatabase, beheren van de commerciële data en
opmaken van de nodige rapporten.
Je verzorgt de nodige commerciële correspondentie met interne en externe klanten.
Je maakt prijscalculaties vanuit bestaande templates.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je genoot een bacheloropleiding in een relevante richting (secretariaat, communicatie, marketing, ...).
Je hebt reeds een eerste werkervaring waarbij externe contacten centraal staan.
Je bent administratief sterk en kan vlot overweg met MS Office.
Je beschikt over een goed commercieel inzicht en bent sterk klantgericht.
Je bent analytisch sterk, oplossingsgericht en stressbestendig.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en Frans.

Wij bieden
•
•
•

Een uitdagende job binnen een internationale omgeving.
Ruimte om initiatief te nemen en kansen op persoonlijke ontplooiing.
Een competitief verloningspakket met extralegale voordelen.

Interesse?
Aarzel niet en stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv naar ANL Plastics nv, t.a.v. Human Resources,
Hertenstraat 32, 3830 Wellen of via e-mail naar HR@anl-plastics.be.

