
[Medewerker Customer Service - fulltime]

Binnen de Belgische optiekmarkt is De Ceunynck al meer dan 60 jaar een sterke speler. De Ceunynck heeft een eigen productielab 
voor lenzen in Aartselaar en distribueert o.a. Nikon lenzen, trendy monturen, Nidek slijpautomaten, software en diverse easy 
vision hulpmiddelen. Met deze oplossingen is De Ceunynck de “One-stop-shop” voor elke onafhankelijke optiekzaak.

Wat zijn je taken?

Onze Customer Service afdeling speelt een cruciale rol bij de bestelopname, het advies aan klanten over de laatste
ontwikkelingen van corrigerende brillenglazen, maar ook bij de marketingconcepten die wij tot hun beschikking stellen.

Als CS medewerker binnen onze CS afdeling maken volgende taken deel uit van je takenpakket :

�  Je adviseert onze klanten (opticiens) telefonisch bij hun productkeuze, de bestellingen en retours van corrigerende
brillenglazen.

�  Je beantwoordt de vragen van onze klanten over hun informaticatools en over de opvolging van het loyaliteitsprogramma.

�  Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van bestellingen en interventies.

�  Je blijft op de hoogte van de nieuwe producten.

�  Je vervult de rol van tussenpersoon voor de klant en zijn verwachtingen en neemt actief deel aan het verbeteren van onze 
producten en diensten.

�  Je zal eveneens instaan voor het uitvoeren van optische controles en het zoeken naar oplossingen in samenwerking met 
de opticiens.

�  Je neemt zelf contact op met onze klanten om de lopende acties voor te stellen. Je bent samen met onze sales
verantwoordelijk voor een eigen klantenportefeuille waar je regelmatig mee contact opneemt

Wat heb je daarvoor nodig?
�  Je hebt een diploma optiek.

�  Je spreekt perfect Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans.

�  Je beschikt over de nodige interne commerciële ervaring.

�  Je legt vlot klantencontact.

�  Je bent stipt, georganiseerd en nieuwsgierig van aard.

�  Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.

�  Je bent een actieve teamplayer en bent flexibel (uurrooster lopende van 8u30 tot 18u).

Wat krijg je daarvoor?
Graag willen wij onze passie met je delen. Wij bieden je:

�  Een voltijds contract van onbepaalde duur

�  Een afwisselende functie, met een aangepast opleidingstraject

�  Een competitief loonpakket met extralegale voorwaarden

�  De mogelijkheid om te evolueren binnen de functie.

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


