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CUSTOMER SERVICEMEDEWERK(ST)ER
WIE ZIJN WIJ?

ONS AANBOD

VRAGEN?

Clou is een gevestigde naam in

Werken bij Clou staat garant

Mocht je vragen hebben

de Nederlandse en Belgische

voor een uitdagende en

over de vacature, neem

markt voor betaalbaar top-

veelzijdige functie binnen

dan contact op met:

design sanitair. Clou ontwerpt,

een internationale, groeiende

produceert en verkoopt sanitair.

organisatie. In het bedrijf heerst

Math Meertens

In ons assortiment vind je was-

een informele werksfeer. Op

045 5245656

tafels, fonteinen, baden en

onze website www.clou.nl vind

toiletten, maar ook complete

je meer informatie.

INTERESSE?

badkamermeubels; uitgevoerd
met behulp van innovatieve materialen. De bijpassende acces-

FUNCTIE-EISEN

soires zoals kranen, spiegels en

Ben jij het aanspreekpunt
voor onze klanten in de

verlichting maken het aanbod

Je beschikt over organisatie-

thuismarkt (Nederland

van Clou echt compleet. Mini-

sensitiviteit, je bent

en België) en voor onze

malistisch, exclusief of intiem,

communicatief vaardig en een

interne afdelingen? Ben

welke sfeer klanten nastreven,

echte organisator.

jij daarnaast een teamspeler die voor het beste

Clou inspireert graag!
Je hebt ervaring met het leiden

resultaat gaat met het

van orderprocessen, projecten

Customer Serviceteam?

en algemene kennis van supply

Dan is Clou op zoek

chain management.

naar jou!

satie waar klantvriendelijkheid,

Je hebt bewezen ervaring in een

Is het geschetste profiel

ambitie, groei en kwaliteit hoog

vergelijkbare commerciële

de jouwe en zie je het als

in het vaandel staan.

functie en een aantoonbare

een uitdaging om als

affiniteit met IT.

Customer Servicemede-

PROFIEL
Je bent werkzaam in een organi-

Als Customer Servicemedewerker

werker bij Clou te komen

ben je verantwoordelijk voor het

Je bent proactief en onder-

werken? Dan zien wij je

onderhouden van klantcontacten,

nemend ingesteld en bent

sollicitatie, voorzien van

acquisitie en aftersales.

bereid, indien het werkaanbod

een up-to-date CV en

hoog is, extra inzet te tonen.
In deze functie zorg je voor de

CLOU
Thermiekstraat 1
NL-6361 HB Nuth
T +31 (0)45 524 56 56
F +31 (0)45 524 60 00
www.clou.nl
info@clou.nl

een gerichte motivatie
graag tegemoet op:

versterking van de marktpositie

Bovendien:

van zowel het merk Clou als de

• Beschik je over een MBO-

Clou-producten.

opleiding commercieel

info@context-advies.nl

medewerker niveau 4;

Miriam Meertens

Customer Service is

• Heb je minimaal 5 jaar

Clou BV

verantwoordelijk voor het

werkervaring in een

Postbus 22170

begeleiden van alle orders in

commerciële omgeving;

6360 AD Nuth

zowel binnen- als buitenland.

• Beheers je de Nederlandse

Bij al jouw activiteiten houd je

taal uitstekend. Vaardigheid in

zowel de behoeften van de klant

de Franse, Engelse en Duitse

als die van het bedrijf in het

taal is een pré.

achterhoofd. Je rapporteert

• Is het een pré als je ervaring

resultaten en bevindingen aan

hebt binnen een familiebedrijf

de Commercieel Directeur.

en/of MKB-onderneming.

