Mr. Mallo groeit en zoekt:
Nieuwe, toffe collega op onze commerciële binnendienst te Sint-Gillis-Waas
Je job…
•
•

•
•
•

Als commerciële binnendienst medewerker ben je de essentiële schakel tussen onze klanten
in 55 landen en onze 3 productiesites (België en Spanje).
Je verwerkt nauwkeurig de inkomende verkooporders, je communiceert met de
productieafdeling en met de klanten hierover en volgt nadien ook de logistieke afhandeling
op.
Je verzorgt het onthaal in onze productiesite te Sint-Gillis-Waas.
Je hebt veelvuldig contact met de collega’s van productie, magazijn en kwaliteit.
Je maakt deel uit van het commerciële binnendienst team en je rapporteert aan de Supply
Chain Manager.

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•

Een positief ingestelde nieuwe collega die een sterke communicator is en servicegericht denkt.
Je spreekt Nederlands, Frans en Engels, kennis van Duits of Spaans is een pluspunt.
Je hebt eventueel relevante ervaring in een commerciële binnendienst functie.
Gedrevenheid, oplossingsgericht denken en nauwkeurigheid zijn woorden die jou typeren.
Je weet de juiste prioriteiten te leggen in je werk en je neemt initiatief waar nodig.
Je kan vlot overweg met de standaard Office toepassingen in Windows.
Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.

Wat bieden we jou…
•

Een aangename werkomgeving in een snoepfabriek… die je alle ruimte geeft om je talenten te
ontwikkelen en zelf initiatieven te nemen.

•

Je geniet de volle steun van een no-nonsense organisatie en hebt contact met zeer
uiteenlopende type klanten van over heel de wereld die op zoek zijn naar de beste
marshmallows…

•

Dit alles aangevuld met een competitief loonpakket, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en
een leuk team dat samen met jou elke dag opnieuw op een aangename manier probeert hun
steentje bij te dragen aan Mr. Mallo.

Zin om even langs te komen of je kandidaat te stellen?
Mail je CV en motivatiebrief naar hr@mrmallo.com of bel Ilse op 09.365.72.87.

Mr. Mallo
Opgericht in 1907 als artisanaal fabrikant produceert de Mr. Mallo Group op vandaag meer
dan 15.000 ton marshmallows per jaar. Dit verspreid over zijn 3 performante en moderne productieentiteiten.
Mr. Mallo is voor de retailers wereldwijd dé partner die een oplossing biedt voor al hun private label
marshmallow projecten.
Elk marshmallow project – van B2C tot B2B – wordt professioneel begeleid door een ervaren team met
slechts 1 doel, 100% klantentevredenheid.
Als een van de grootste Europese marshmallowfabrikanten, investeert Mr Mallo intensief in
producten met toegevoegde waarde (suikervrij – vegan – 30% verlaagd in suiker – omhuld met echte
Belgische chocolade). Hierdoor kunnen onze klanten (supermarkten, gespecialiseerde
zoetwarenwinkels, groothandels en zelfs apotheken) het volle potentieel van hun marshmallow
categorie benutten.

