
OM VER TE GERAKEN  
IN JE JOB HOEF JE 
NIET VER TE ZOEKEN. 

Dichtbij je carrière  
alle kansen geven.

WERKENBIJLIDL.BE
ASSISTANT STORE MANAGER.
SOLLICITEER ALS

KLANTENADVISEUR MET COMMERCIËLE FLAIR

Kan je niet wachten om je tanden er in te zetten?Wij ook niet! We zijn namelijk op zoek naar een…

“Eindelijk je perfecte match gevonden?  
Solliciteer dan op onderstaande gegevens”
HR Mediahuis T.A.V. Martine Groenen
Z1 Researchpark 110 1731 Zellik  
Martine.Groenen@mediahuis.be

Een commercieel medewerker om onze 
interne sales afdeling te versterken. Heb 
jij een vlotte babbel, krijg je energie van 
samen met je team de targets te behalen 
en wil je werken in een omgeving waar 
de waarden ‘Warmte’, ‘Groei’, ‘Geluk’ en 
‘#wijzijnwaarmakers’ centraal staan? Dan 
geloven we dat jij de juiste kandidaat bent!

AANBOD
• Een job boordevol uitdagingen bij de op 
één na meest aantrekkelijke werkgever 
van België (Randstad Employer Brand Re-
search 2020).

• Een team met een duidelijke visie, een pak 
expertise en ambitieuze doelstellingen.

• 2 vaste dagen thuiswerk
• Een aantrekkelijk loonpakket met interes-
sante extralegale voordelen zoals onder 
andere een laptop, een gsm-abonnement, 
thuiswerkvergoeding, groeps – en hospita-
lisatieverzekering, extra vakantiedagen en 
een uitgebreid flexplan met  mogelijkheden 
tot flexwagen, tankkaart

• Daarnaast trekken wij er 2x per jaar op uit 
voor onze memorabele teambuildings, klin-
ken wij al eens graag op onze successen 
en is een chocolaatje ook nooit ver weg

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je krijgt een uiteenlopend en uitdagend takenpakket 
waarbij je het grootste deel van de tijd je commerciële 
flair gebruikt tijdens je (telefonische) contacten met 
klanten en de administratieve afhandeling die hierbij 
komt kijken. 

PROFIEL
Wat op je cv staat is belangrijk, maar niet het allerbelang-
rijkste. We rekruteren voornamelijk op basis van DNA. 
Ben jij een  tweetalige enthousiasteling die verzot is 
op klantencontact en er keihard voor gaat? Dan ben jij 
onze #waarmaker!

“Werken bij het Inbound-team? Dat is thuiskomen in een 
warm en gedreven team waar iedereen elkaar motiveert 
met een lach of een ludieke actie om het target te halen. 
Naast hard werken maken we ook tijd om samen iets 
leuks te doen (zoals pannenkoeken eten of mojito’s 
proeven!).”

ECO-SHOP zoekt  Vliegende gerant
JE BENT:
-   een bedreven verkoper met een 

verzorgd voorkomen;
-   geïnteresseerd in de 

tweedehandssector;
-   stipt, correct en zelfstandig;
-   behendig met pc en social media;
-   bereid om te werken op zaterdag;
-   meertalig (nl/fr/eng) is een 

pluspunt.
-  rijbewijs B

WIJ BIEDEN: 
-   Een fulltime job (38u) en 

marktconform loon;
-   De kans enkele winkels in je regio 

uit te baten en op te volgen. 
-  Firmawagen

Ben je gemotiveerd om te starten 
als vliegend gerant van Eco-Shop?
Stuur je cv en motivatie naar 
ann.warnez@ecoshop.be Of vraag 
meer info op 051/21.15.31

  

Inclusie of diversiteit?
Diversiteit en inclusie zijn cruciaal. 
Maar wat is het verschil?  

In haar boek Inclusieve communicatie merkt au-
teur Hanan Challouki op dat vorig jaar een derde 
van de Belgen roots heeft in een ander land. 
Al gaat het bij diversiteit niet enkel om etnische 
afkomst, ook onder meer gender, geaardheid, 
beperking en leeftijd spelen mee. In de bedrijfs-
wereld zijn diversiteit en inclusie erg aan de orde, 
al is de invulling anders. Diversiteit gaat over de 
verschillen op zich, over de mix, en dus over aan-
tallen en percentages. Bij inclusie gaat het over 
hoe we met al die verschillen omgaan en dus over 
gedrag, waarden en spelregels.  (WiVi)



voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be
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