
Commercieel bediende binnendienst 
AC Systems - Hooglede

AC Systems

AC Systems is een Belgisch producent en installateur van aluminium carports en 
terrasoverkappingen. 

Functieomschrijving

Je neemt het administratieve gedeelte van het bedrijf volledig zelfstandig over.  
Dit wil zeggen dat je:

• Kan plannen, organiseren en controleren,

• Weet welke taken prioriteit hebben en kan goede beslissingen nemen,

• Alle offertes beantwoord en verwerkt in onze CRM (Customer Relationship Management), 
een software waarmee we onze relaties en interacties met onze klanten beheren,

• Klanten en leveranciers onthaalt in onze showroom,

• De telefoon altijd beantwoord met een glimlach,

• Elke mail beantwoord en volgt deze ook op,

• Extra taken en/of opleidingen nemen die noodzakelijk zijn in het kader van de verdere 
business development, vb. projecten meevolgen en procedures verder uitwerken.

Profiel

• Je gaat steeds efficiënt en met structuur tewerk,

• Je bent ten allen tijde vriendelijk en commercieel ingesteld,

• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands,

• Je hebt een positieve kijk op het leven en je staat open voor verandering,

• Communiceren met klanten en leveranciers geeft jou energie,

• Je bent zelfstandig,

• Je kan vlot werken met een computer en hebt ervaring met verschillende software, office 
management related.

Diploma

Bachelor niveau, elke afstudeerrichting binnen:
• Organisatie & Management, 

• Bedrijfsmanagement of 

• Communicatie.

Ervaring

Reeds eerste werkervaring(en) achter de rug. Je beschikt over de nodige maturiteit om een 
bouw-geraleteerd product te vertegenwoordigen. 
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Aanbod

• Voltijds contract van onbepaalde duur (37u/week),

• Startdatum: 1 september 2022,

• Eigen bureau,

• Gevarieerde functie met verantwoordelijkheid en afwisselend takenpakket,

• Ruimte voor initiatief,

• PC200 Marktconform loon,

• Je krijgt een laptop & GSM ter beschikking,

• Mogelijkheid om je eigen werkuren vast te leggen bij de start van je contract.

Enkele skills waarmee je bij ons in het oog springt

• Het Adobe pakket beheren,

• Goed kunnen werken met Canva,

• Kennis van graphic design & typografie,

• Ervaring met Wordpress,

• Innovatief,

• Oog voor detail,

• Tech Savy - je bent up-to-date met alle nieuwste apperatuur, apps en technologie dat 
gebruikt wordt in de bedrijfswereld,

• Je hebt inzicht in het reilen en zeilen van een bedrijf.

Selectieprocedure

• Stap 1: jouw cv + foto met jouw motivatiebrief en/of video 

• Stap 2: kort telefonisch interview 

• Stap 3: een eerste face tot face gesprek met eventueel een opdracht 

• Stap 4: een tweede en soms een derde gesprek 

• Stap 5: selectie op 16 augustus 2022

• Startdatum: 1 september 2022, of overeen te komen.
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         Werkomgeving

• Je gaat zelfstandig te werk,
• De zaakvoerders zullen vaak

aanwezig zijn om te overleggen.

         Career/skill development

• Accountmanagement,
• Proces ontwikkeling
• Bedrijfsbehee,
• Communication en marketing...

         Work-life Balance

• Je krijgt de optie om je uren zelf te
bepalen bij het begin van je contract

         Management

• Je gaat systematisch, efficiënt en
productief te werk.

         Compensaties

• Tankkaart
• Laptop
• Gsm
• Elektronische maaltijdcheques
• Extra vakantiedagen

         Welzijn

• Je krijgt bij ons je eigen bureau waar je
aan de slag kan.

• Parkeervoorziening binnen en buiten
ons gebouw.

• Er wordt gewerkt rond een
gezondheidsbeleid

         Job aspecten

• CRM beheren
• Klantenrelaties onderhouden
• Offertes behandelen

• Extra taken/opleidingen
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