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Administratief medewerker - klantenservice 
 

Bedrijf  
 

De Mapei Group is een globale marktleider én gerenommeerd familiebedrijf. Met meer dan 85 jaar 

ervaring, vakkennis en expertise zijn ze ‘s werelds grootste producent van lijmen en chemische 

producten voor de bouw. Wij zijn actief in diverse bouwsectoren en behoren in verschillende van deze 

sectoren tot de top. Inmiddels hebben we naast het hoofdkantoor in Italië een 90 tal vestigingen in 57 

landen en 83 productie eenheden verspreid over 5 continenten in 36 landen. Onze werknemers zijn 

de belangrijkste schakel in ons succes. Zij zorgen er namelijk voor dat we dagelijks over de juiste kennis 

en vaardigheden beschikken. 

Om de klantservice te versterken, zoeken wij een administratief medewerker voor onbepaalde duur, 

voltijds of halftijds (40 uren of 32 uren/week van maandag tot vrijdag), tweetalig: Nederlands 

(moedertaal) – Frans.  

 

Missie  
 

 Voldoen aan de behoeften van klanten en prospects: onthaal en telefonische 

ondersteuning, bestellingen opnemen, beheer van bestellingen of klachten, opvolging 

van de facturatie, enz. 

 Transcribeert, presenteert, organiseert, classificeert en verwerkt alle of een deel van 

klant- en prospectinformatie met behulp van kantoorautomatiseringstechnieken 

 Verantwoordelijk voor het bijdragen aan klanttevredenheid door middel van 
kwaliteitsservice  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.mapei.com%2F&e=cd74201a&h=28c6c9fc&f=y&p=y


MAPEI Benelux sa/nv - rue de l'Avenir 40, 4460 Grâce-Hollogne - T. +32 (0)4 239 70 70 | F. +32 (0)4 239 70 71 | www.mapei.be 

Dagelijkse taken 
 

• Klantenontvangst 
• codering van bestellingen 
• Bijwerken en opvolgen van klant-/prospectdossiers 
• Registratie, verwerking of verzending van klachten/geschillen van klanten 
• Registratie en archivering van commerciële gegevens 
• Ontvangst en sortering van bestellingen 
• Ontvangst en beheer van telefoongesprekken, e-mails, faxen van de klantenservice 
• Bewaken van nabestellingen 
• Beschikbaarheden verzenden naar klanten en vertegenwoordigers 
• Organisatie van transport 
• Indien product niet op voorraad: neem contact op met vertegenwoordigers om een 
alternatief product te vinden 
• Verwerken van creditnota-/herfacturatieverzoeken 
• Analyse van openstaande facturen en samenstelling van een dossier 
• Beheer van de kwaliteitstabel (lijst van klachten en redenen) die wordt gebruikt voor de 
maandelijkse rapportage die door de logistiek wordt verzonden 
• Informatie over leveringsdata 
• Opstellen van prijsoffertes en versturen naar klanten 
• Prijscodering (speciale prijzen, acties, per productassortiment, enz.) 
• Creditnota’s opstellen 
 

Profiel  
 

• Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 
• Diploma: Bachelor Bedrijfskunde of secretariaat, of middelbare school met minstens 3-

5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 
• Zeer goede kennis van het Nederlands en kennis van het Engels is een troef 

 

Geassocieerde kennis 
 
Technieken 
• Vertrouwd zijn met office-tools: Word, Excel,  
• Goede dictie  
• Beheer verzoeken en klachten van klanten  
• Opvolgen van bestellingen en facturatie  
• Schrijf commerciële brieven  
• Vul het klantendossier in  
• Klantproblemen begrijpen, analyseren  

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.mapei.com%2F&e=cd74201a&h=28c6c9fc&f=y&p=y


MAPEI Benelux sa/nv - rue de l'Avenir 40, 4460 Grâce-Hollogne - T. +32 (0)4 239 70 70 | F. +32 (0)4 239 70 71 | www.mapei.be 

• Technische verzoeken van klanten formaliseren bij de betrokken afdelingen  
Sociales et organisationnelles 
• De gestelde doelen assimileren en respecteren 
• Beheer meerdere deadlines of prioriteiten 
• Creëer en ontwikkel een vertrouwensrelatie met klanten 
• Documenten en brieven schrijven voor interne of externe ontvangers van het bedrijf 
 

Hiarchische links 
 
Directe hiërarchische links: 

- De klantenservicemanager 
- het algemeen Directeur 

Functionele links: 
- Alle commerciële, administratieve, logistieke en technische diensten 

 

Interesse ?  
 
Stuur uw overtuigende sollicitatie naar rhdept.lf@mapei.be, wij contacteren u zo snel mogelijk. 
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