WERFT AAN
ALLROUND MEDEWERKER BINNENDIENST MET ERVARING IN ICT
Sanicomfort is een groothandel in sanitair en verwarming en maakt deel uit van de Delrue Group in
Anzegem. Als familiebedrijf staan we garant voor een hoogwaardige service aan onze klanten en een
dynamische aanpak.
We zijn op zoek naar een ervaren ICT-medewerker voor onze commerciële binnendienst.

JOBOMSCHRIJVING
- Op basis van je ervaring in ICT zorg je voor de verdere uitbouw en opvolging van ons ERP-pakket
(Navision) met webshop en website. Je bent het aanspreekpunt bij ERP-gerelateerde problemen,
zowel intern voor collega’s als extern voor partners (vb. softwareleverancier).
- Je bent verantwoordelijk voor het artikelbeheer in Navision.
- Je bent sterk in rapportering en werkt onze rapporteringstool verder uit.
- Je bouwt mee aan communicatie- en marketingacties via onze website en social media-kanalen.
- Je werkt de dossiers administratief tot in de puntjes en tijdig af.
- Je kent het systeem van de goederenflow van A tot Z en hebt inzicht in de complexiteit ervan.
Dankzij je analytisch vermogen zorg je voor oplossingen bij problemen.
- Samen met een 7-tal collega’s ben je medeverantwoordelijk voor de algemene werking van de
commerciële binnendienst.
- Je bent vlot in telefonisch contact met oa. leveranciers en klanten.

JOUW PROFIEL
- Je hebt een bachelordiploma met minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
- Je biedt graag ondersteuning op vlak van software en applicaties.
- Je hebt gevorderde kennis van Excel en ervaring met Navision (of ander ERP-pakket).

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be/vacatures.html

- Je bent flexibel en analytisch ingesteld.
- Je kan op een duidelijke en begrijpelijke manier rapporteren.
- Je hebt goede kennis van Engels en Frans.
- Je bent klantgericht en commercieel ingesteld.
- Je hebt ervaring met nieuwe media.

ONS AANBOD
- Een boeiende job met veel afwisseling en opportuniteiten.
- Een aantrekkelijk salarispakket.
- Onmiddellijke indiensttreding.
- Een stabiele werkomgeving.
- Een dynamisch team.

INTERESSE?
Mail je CV en motivatiebrief naar vacatures@delruegroup.be.

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be/vacatures.html

