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Sales support professional m/v 

Ingrizo is een jonge en 
groeiende internationale
B2B-onderneming gevestigd 
in De Pinte (nabij E17).

Het screenen, testen, 
selecteren en verdelen van 
ingrediënten voor voeding en 
gezondheid is onze business, 
met topkwaliteit als hoogste 
doel. Het is een vak dat we 
door en door kennen en 
waar we goed in zijn. Bij ons 
bent u zeker van de meest 
natuurlijke ingrediënten voor 
uw voedingsproducten of 
gezondheidstoepassingen, 
met bijzondere aandacht 
voor ‘clean label’.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING
- Je  bent het eerste aanspreekpunt (e-mail, telefoon) van klanten en internationale leveranciers.
- Tevens fungeer je als back up van het sales team voor diverse commerciële vragen van klanten.
- Samen met je collega ben je mee verantwoordelijk voor het orderproces van orderontvangst 

tot levering van de goederen (  aankoop, voorraadbeheer, verkoop, staalverzending, logistieke 
afhandeling , administratie).

- Je beheert alle commerciële, product- en logistieke informatie  in een CRM en centrale database.
- Je verzorgt de klachtenbehandeling en neemt correctieve of preventieve maatregelen.
- In overleg met het sales team maak je telefonische afspraken met klanten.
- In opdracht van de accountmanagers stuur je offertes uit en volg je deze op.

PROFIEL 
- Je hebt minstens een bachelor-diploma (officemanager, secretariaat-talen, marketing, 

boekhouden,informatica, voedings- en dieetleer …) of gelijkaardig door ervaring.
- Je hebt een goede kennis van Frans en Engels.
- Je kunt vlot overweg met de computer en werken in onze paperless en digitale omgeving zie je 

helemaal zitten.
- Je bent commercieel ingesteld en je draagt daarbij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.
- Je bent nauwkeurig, hands-on en goed georganiseerd.
- Interesse voor voeding en gezondheid is zeker een pluspunt.

AANBOD 
- Wij bieden een zelfstandige, afwisselende job met plaats voor zelfontwikkeling binnen een jong, 

groeiend bedrijf met internationaal karakter.

BEN JIJ VOOR ONS DE JUISTE PERSOON ?
Stuur snel je motivatiebrief met c.v. naar: 
INGRIZO, t.a.v. Trees Cluyse (H&R) Polderdreef 133, B-9840 De Pinte
Telefoon 0477 189549  -  e-mail : trees.cluyse@ingrizo.com


