
 
 

 

 

 

 

JOLI & PER/USE zijn Belgische producenten zijn gerenommeerde spelers in de design industry. Waar 

JOLI de focus legt op in- en outdoor meubelen, werkt PER/USE met internationale designers om 

functionele en hoogwaardige designobjecten te ontwikkelen.  

 

De kantoren van beide bedrijven zijn gelegen te Kuurne in een prachtig beleveniscentrum met een 

passie voor design.   

 

Om de groei van JOLI & Per/USE te ondersteunen zoekt Hunt & Hired voor hen een: 

 
 

Inside Sales (V/M) 
REGIO KORTRIJK 

 

FUNCTIE   

 

 Als interne rots van de outside sales en de agenten, bereid je offertes voor op basis van de 

info die zij je bezorgen, je werkt dagelijks nauw met hen samen. De opvolging, de orderintake 

en facturatie neem je met plezier voor je rekening. 

 Je staat steeds paraat voor de klant en houdt ze stipt op de hoogte met de juiste informatie 

betreffende onze producten of de levertermijnen. Je beantwoordt zo goed mogelijk al hun 

vragen. Als geboren bemiddelaar neem je de klantenbehandeling voor je rekening, wanneer 

dat nodig is. 

 

Kortom: eenmaal een order bevestigd is, zorg jij ervoor dat alles van A tot Z gesmeerd loopt. Je kijkt 

verder dan je neus lang is, analyseert de verschillende processen en de huidige gang van zaken, stelt 

deze in vraag indien nodig en kijkt waar het beter kan. 

 

 

PROFIEL   

 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als 

geschreven.  

 Je kan vlot overweg met Microsoft Office en hebt een eerste ervaring met ERP pakket 

 Je bent analytisch ingesteld en werkt punctueel  

 Je bent vlot in de omgang en zeer klantgericht. 

 Je werkt in een team van 3 collega’s en bent in staat om autonoom te werken en getuigt van 

de nodige ondernemingszin om problemen aan te pakken 

 Je bent een teamplayer en flexibel ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

OFFER   

 

Je werkt nauw samen met de General Manager. Hij geeft je verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

Bovendien werk je binnen een team van gedreven collega’s vol enthousiasme! Een bedrijf met hele 

mooie kantoren en een gerenommeerde speler in de markt.  

 

 Fulltime job met interessant loonpakket 

 Extralegale voordelen, zoals hospitalisatieverzekering etc. 

 Mooie professionele kansen in een groeiende kmo met sterke internationale ambities 

 Een fantastische werksfeer en de tofste collega’s 

 


