
06/02/2021
Commerciële assistent aanbestedingen, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Onze klant, een filiaal van een groep met internationale
uitstraling, is een onderneming gespecialiseerd in
de opbouw en het onderhoud van elektrische,
elektromechanische en elektronische toestellen op
wegen en snelwegen.

Om haar team te versterken, heeft onze klant de hulp
van proselect ingeroepen voor de aanwerving van een:

COMMERCIEEL ASSISTENT OFFERTES FR/NL (M/V/X)

Een commerciële functie die administratieve striktheid,
menselijk contact en naleving van procedures met elkaar
combineert!

Voor deze functie heeft u de volgende kerntaken:

• U vervult de wensen van de klanten (door middel van
lastenboeken) en van de offertebeheerder;

• U werkt mee aan de opmaak van
aanbestedingsdocumenten;

• U vraagt om offertes bij leveranciers en
onderaannemers;

• U waakt erover dat de termijnen worden nageleefd;

• U zorgt ervoor dat alles conform de QSE-doelstellingen en
-procedures verloopt;

• U staat in voor de coördinatie, het opslaan en de
overdracht van technische en financiële informatie.
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Durée : :

24 mois

Description libre : Dankzij uw striktheid, discretie en autonomie kunt u de taken
voor deze functie gemakkelijk het hoofd bieden!

U bezit een bachelordiploma en heeft idealiter al
een gelijkaardige functie in een technische sector
uitgeoefend.

Verder zou u de perfecte medewerker voor onze klant zijn
als u over de volgende kwaliteiten beschikt:

• U beheerst zowel het Frans als het Nederlands perfect;

• U heeft kennis van openbare aanbestedingen;

• U kan goed overweg met MS Office (Excel, Word,
Access, Outlook) en met de software Navision;

• U bent heel communicatievaardig, dynamisch en strikt.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1842117-inline.html?cid=Partner_LeForem
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