EXCLUSIVE DECORS
fo r fe st i va ls & s h o p p i ng
PHIXION, te Beerse, is al meer dan 20 jaar dé referentie op het vlak van unieke, creatieve decors voor shoppingcenters
en festivals. Als gerenommeerde trendsetter en marktleider ontwerpen en bouwen we de meest verbazingwekkende
en originele fantasiewerelden. Dankzij onze gepassioneerde medewerkers en onze internationale aanpak in verhuur en
verkoop, genieten onze exclusieve decors wereldwijd bewondering. Neem zeker een kijkje op de website: www.phixion.be
Momenteel verwelkomen we graag een (m/v):

COMMERCIEEL - ADMINISTR ATIEF MEDEWERKER (4/5)
Nederlands, Frans, Engels
Functie
In tandem met onze Account Manager vorm je het speerpunt van onze commerciële verhuurafdeling. Op basis
van de intakegesprekken met haar en onze verhuurconcepten, werk je heldere en overzichtelijke offertes en
presentaties uit zodat de klant een duidelijk beeld krijgt van wat hij mag verwachten. Je hanteert hierbij een
originele maar zakelijke schrijfstijl in zowel het Nederlands, Frans als Engels. Ook ben je het interne aanspreekpunt
van de verhuurafdeling voor onze (internationale) klanten en je collega’s. Kortom, je aanleg voor talen zal je meer
dan dagelijks kunnen aanwenden. Verder ondersteun je de projectleider met de praktische uitvoering van de
projecten. Zo assisteer je bv. met de logistieke voorbereiding: transport regelen, crew, vergunningen aanvragen,
accommodaties voorzien, enz. Dankzij je inzet en gestructureerde aanpak kennen onze verhuurprojecten dan
ook een vlekkeloos verloop van start tot finish.

Profiel
Taal is je ding! Frans en Engels schrijf en spreek je dan ook alsof het je tweede moedertaal is. Indien je ook het Duits
beheerst, zal je dit zeker kunnen aanwenden en is dit voor ons een plus. M.a.w. een Bachelor- of Masteropleiding
waarin je een taalbad genoot, sterkt je kandidatuur. Verder combineer je enkele jaren relevante ervaring met
de nodige maturiteit en klantgerichtheid. Je werkt graag met internationale klanten. Je hebt oog voor detail
en bent stressbestendig. Als organisatietalent ga je gestructureerd te werk, beschik je over een gezonde dosis
assertiviteit en werk je graag constructief samen met collega’s.

Ons aanbod
Wij heten je graag welkom in onze creatieve, dynamische KMO. Als groeiende organisatie staan we garant
voor teamwork en een no-nonsense aanpak. In deze deeltijdse functie kan je rekenen op een afwisselend en
bovenal boeiend takenpakket. Uiteraard gaan deze verantwoordelijkheden gepaard met een competitief
verloningspakket.

Is deze functie iets voor jou?
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar solliciteren@goelen.be
t.a.v. Pieter Gaukema van Personeelsadviesbureau Goelen. Je kan rekenen op onze discretie.
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