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EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL, gevestigd te Harelbeke, is een snelgroeiende KMO actief binnen de ontwikkeling, 

productie en distributie van vloermatten. Het bedrijf werd in 2006 opgericht en kon mede door een sterk flexibel 

productiesysteem snel expanderen. Het bedrijf weet zich te onderscheiden door zijn sterk klantgerichte focus, hoge 

flexibiliteit en focus op innovatie. 

Ter ondersteuning van onze verdere groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v): 

 

SALES SUPPORT 

Gedreven door klantenservice – stressbestendig – hands-on 

 

JE FUNCTIE: 

• Eerste aanspreekpunt voor de (inter)nationale klanten. (opvolgen, collecties bespreken, afspraken 

nakomen en maximale klanttevredenheid) 

• bestaande klantenportefeuille behouden en uitbouwen volgens verkoopsstrategie 

• beheren klantendossiers, inclusief administratieve verwerking in ERP-pakket, van orderregistratie 

tot levering 

• opmaken, uitsturen en opvolgen offertes  

• aansturen, coördineren en opvolgen van stalen inclusief visuele kwaliteitscontrole  

• commerciële aansturing en ondersteuning van onze agenten 

• schakel tussen de verschillende afdelingen van de organisatie. Je overlegt frequent met 

marketing, design en productie om de interne processen verder op elkaar af te stemmen. 

• Eerste lijn telefonie 

 

JE PROFIEL 

• een bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door relevante ervaring, 

• affiniteit met verkoop van een technisch product. 

• Je werkt gestructureerd en nauwkeurig in functie van het vooropgestelde resultaat.  

• Je hebt een goede talenkennis: Nederlands, Frans en Engels. Duits is een pluspunt.  

• Je kan prioriteiten stellen en je neemt verantwoordelijkheden ten volle op.  

 

ONS AANBOD: 

• Een uitdagende job in een jong, snel groeiend bedrijf met potentieel en lef. 

• Innovatieve productiemogelijkheden en een internationale klantenportefeuille. 

• Een verloningspakket in lijn met je competenties en bijdrage. 

 

INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief met referentie ‘Sales support’ naar admin@empire.be, tav. Melanie 

Roelandt. 

http://www.empire.be/

