
[Customer Service Manager (m/v) - fulltime]

Wat zijn je taken?
�  Als een echte people manager, bepaal je de doelstellingen voor de afdeling en zorg je ervoor dat deze behaald 

worden. 

�  Je maakt je de processen en procedures eigen en denkt voortdurend mee om deze te optimaliseren. Daarna verbeter 
jij de werkprocessen en geeft voorstellen voor verbetering.

�  Je zit geregeld samen met de je team om de stand van zaken op een constructieve en professionele manier te
bespreken. Je vertaalt de noden van het bedrijf gestructureerd naar je teamleden.

� Je bent nauw betrokken bij de kwaliteitsopvolging, stuurt je team aan op basis van hun KPI’s en stuurt bij waar nodig. 

� Je verzekert een optimale bezetting voor je afdeling.

� Je coacht je mensen met het oog op hun ontwikkeling en verbetering van hun resultaten. 

� Je kan een langetermijnvisie en -planning omzetten in concrete objectieven.

Wat heb je daarvoor nodig?
�  Je hebt ervaring als commerciële Customer Service manager. Je hebt een Master werk- en denkniveau.

�  Je bent gedreven, ondernemend, resultaatsgericht en analytisch.

�  Als sales driven persoonlijkheid combineer je zakelijk inzicht met commerciële vaardigheden en een klantgerichte 
ingesteldheid.

�  Je bent communicatief en assertief, dankzij jouw sociale vaardigheden haal je het beste naar boven in onze
medewerkers.

�  Prima kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Aangezien jouw team zowel uit Nederlandstalige als Franstalige 
medewerkers bestaat.

�  Je bent niet noodzakelijk een IT’er, maar wel handig met programma’s en tools.

� Als echte coach ben je een teamplayer die zijn energie haalt uit samenwerken met mensen.

Wat krijg je daarvoor?

Belangstelling voor deze vacature? Stuur dan je brief voorzien van CV 
naar l.vermeulen@deceunynck.be. Uitgebreide informatie over onze 
organisatie op onze website: www.deceunynck.be.

Als Customer Service Manager ben je het centrale aanspreekpunt voor het CSS team van een zevental personen. Jij garandeert met
andere woorden een vlot en efficiënt klantencontact. Daarbij stuur je je team van Customer Sales Service Medewerkers aan. Je helpt hen 
met het behalen van hun doelstellingen en slaagt erin om hen naar een hoger niveau te tillen.

Graag willen wij onze passie met je delen. Wij bieden je:

�  Een contract van onbepaalde duur

�  Een afwisselende functie, met een aangepast opleidingstraject

�  Een competitief loonpakket met extralegale voorwaarden

�  Een goede work-life balance

�  De opportuniteit om actief bij te dragen aan je eigen groei en die van ons bedrijf


