GEZOCHT JUNIOR SALES OPERATIONS MEDEWERKER | VENRAY | 40 UUR

Wonderwall Studios is een creatief bedrijf dat bijzondere, mooie houten wandbekleding ontwerpt en
produceert. Als bron gebruiken we uitsluitend teruggewonnen hout. Sinds onze start in 2010 worden
onze panelen wereldwijd toegepast in high-end interieurprojecten zowel zakelijk als residentieel.
DE BAAN
Een Junior Sales Operations functie in een jong en creatief bedrijf. Ben je een echte alleskunner? Iemand
die als graag als een spin midden in het web zit? Graag een extra stap zet om een ander te helpen?
We zoeken Iemand die van afwisseling houdt en zowel achter een bureau kan werken, als een persoon
die het leuk vindt om een container leeg te trekken en lekker fysiek bezig te zijn? Je ondersteunt de sales
administratief. Maar je hebt daarnaast logistieke en operationele taken. Geen dag is hetzelfde.
WAT GA JE DOEN
• Afwisseling tussen kantoorwerkzaamheden en fysiek in het magazijn meedraaien.
• Ondersteunen van de accountmanagers in de sales.
• Beantwoorden van sales-gerelateerde vragen die binnenkomen via de telefoon of de mail
• Logistieke transport ondersteuning bieden.
• Klanten en voorraad opboeken in systemen.
• Ons internationale sales netwerk ondersteunen met technische vragen.
WAT HEBBEN WE NODIG?
• Je werkt systematisch en gestructureerd en zelfstandig;
• MBO niveau, eerste of tweede baan
• Enthousiast, gemotiveerd en betrouwbaar; Teamplayer
• Iemand die houdt van afwisseling, flexibel is
• Energieke persoonlijkheid; fysiek fit
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, redelijk in het Engelse taal.
• Je kent een beetje Word en Excell
WAT BIEDEN WE?
Een gevarieerde en uitdagende functie, afwisseling tussen fysiek en kantoor werk, binnen een groeiend
bedrijf met ondernemende sfeer. Je werkt in een klein gepassioneerd team.
We bieden een marktconform pakket aan arbeidsvoorwaarden, een informele werkomgeving, de ruimte
om jezelf te ontwikkelen. En een ontzettend leuk team waarmee je gaat werken.
Spring je mee op die trein en kom je ons team versterken? Check onze Instagram @wonderwallstudios
om een goed beeld te krijgen wie we zijn en wat we doen!
Stuur dan je reactie naar office@wonderwallstudios.com, met CV, (pas)foto en motivatie.

