
Je bent proactief, zelfstandig, rigoureus en customer-oriented, op zoek naar een 
professionele uitdaging in een familiaal bedrijf, waar “team spirit”, “zelfstandigheid” 
en “vertrouwen”  de sleutelwoorden z ijn ? Kijk niet verder, we hebben wat je nodig 
hebt!
 

T: +32 240 94 00
E: donatienne.stuyck@turbel.be
W: www.turbel.be

       @TurbelIndustrialProducts
       @turbel_family
       @turbelsa
 

TURBEL is een erkende speler op het 
gebied van productie van 
zelfklevende etiketten en de 
implementatie van 
identificatieoplossingen.

Kwaliteit
Green
Autonomie
Team Spirit
Verdraagzaamheid

I N T E R N A L  S A L E S  O F F I C E R

Je bent de commerciële link tussen de verkopers en de productie
Je bent verantwoordelijk voor de follow-up van klanten: advies, offerte en 
prijsberekening, invoeren en follow-up van bestellingen, aanmaak van 
productiedossiers, klachtenbehandeling, contractopvolging…
Je bent het aanspreekpunt voor onze verkopers met wie je dagelijks communiceert 
en je bent voortdurend in contact met onze klanten. Je bent de interne partner van 
ons salesteam.
Je werkt samen met 5 mensen in de Back Office van de productie.

Je hebt een technisch-commerciële Bachelor diploma of equivalent
Je hebt een paar jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Techniek schrikt u niet af! Ervaring in de drukkerij of industriële wereld is een plus
Je beheerst de MS Office programma’s

Je bent proactief, zelfstandig, communicatief, multi-tasking en bestendig tegen 
stress
Je hebt groot commerciële en interpersoonlijke vaardigheden. Voor jou is de klant 
koning!

Een nieuwe uitdaging, voor een onbepaalde duur, in een open, flexibele en 
dynamische omgeving.
Een gevarieerde en stimulerende functie, in een familiaal bedrijf waar je je nooit zal 
vervelen.

Stuur ons jouw sollicitatie per e-mail naar donatienne.stuyck@turbel.be

Identify & personalize things and people

TURBEL wenst dat zijn medewerkers de 
Brusselse samenleving in al haar diversiteit 
weerspiegelt. Daarom moedigen we alle 
mensen aan om zich aan te melden, 
ongeacht hun afkomst, huidskleur, 
geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, 
filosofische overtuiging, handicap, enz.

Je spreekt Nederlands en hebt zeer goed kennis van het Frans. Engels is een plus


