CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., gevestigd in Sint-Niklaas, is sinds meer dan 50 jaar een belangrijke producent van fijne
Belgische chocoladespecialiteiten en pralines. Sinds Juli 2008 maakt Guylian deel uit van Lotte Confectionery, één van de
belangrijkste spelers in o.a. de confiserie- en voedingssector in Zuid-Korea en Japan. Guylian is in de eerste plaats
wereldwijd bekend en geliefd om zijn verrukkelijke Zeevruchten in Belgische witte, donkere en melkchocolade met
hazelnootpraliné vulling. Ze worden verkocht in meer dan 100 landen, in supermarkten, chocoladespeciaalzaken en in
taksvrije winkels op luchthavens. Guylian maakt een omzet van 80 miljoen €. Guylian biedt ook een ruim assortiment
pralines, truffels, individueel verpakte luxe chocolade specialiteiten, repen en tabletten. Dankzij de unieke combinatie van
de beste ingrediënten, in huis bereide vullingen, efficiënte productiemethodes, gemotiveerd personeel, doorgedreven
kwaliteitscontroles en een goed georganiseerde logistiek, is Guylian vandaag een internationaal toonaangevend Belgisch
merk van chocoladespecialiteiten. Voor het customer service team is men op zoek naar een (m/v)

MARKET COORDINATOR
Functie :
Je staat in voor de commerciële ondersteuning m.b.t. alle aspecten van het klantenbeleid :
opnemen van bestellingen, opvolgen van de forecast, opstellen van leveringsdocumenten,
facturatie en opvolgen van betalingen. Je bent tevens verantwoordelijk voor de coördinatie
met het magazijn m.b.t. de belading van vrachtwagens. Daarnaast verzorg je de
commerciële administratie en ondersteun je de Sales Manager in het opvolgen van de
bestaande klantencontacten.

Profiel :
Bachelordipoloma  2 à 3 jaar ervaring in een commerciële binnendienst  commerciële
ingesteldheid  zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van Nederlands en Engels 
goede kennis van Frans  goede PC-kennis (Word, Excel en andere Windows-toepassingen) 
kennis van SAP is een pluspunt  klantgerichte houding  teamplayer.

Ons aanbod :
Je komt terecht in een internationaal marketing team van ervaren en gepassioneerde
professionals die graag jouw skills willen aanscherpen.
Een gevarieerde en verantwoordelijke job met ruimte voor persoonlijk initiatief.
Een aantrekkelijke verloning inclusief extra-legale voordelen.

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en gedetailleerd CV dan naar christel.thys@guylian.be

