D-Lux Concept is een fashion agency dat zich gevestigd heeft op het eilandje in Antwerpen. Sinds 2004 vertegenwoordigd
D-Lux Concept verschillende merken als agent/distributeur voor de Benelux. Het klantenbestand bestaat uit meer dan
1000 klanten verspreid over België, Nederland en Luxemburg. D-Lux Concept is een jong, dynamisch bedrijf met een klein
hecht team!

Administratief medewerker -Fulltime
Jij bent de connectie tussen de verkoop en het administratieve proces. Jij beheert de orderadministratie en
bekijkt alle operationele processen, zodat jij de klanten op de allerbeste manier kunt informeren over prijzen,
levertijden en logistieke problemen en andere productinhoud. Jij zult in mum van tijd wijzigingen in de database
bijwerken en dit ook intern op de juiste manier weten te informeren.
Profiel / Wie zoeken wij?
• Je hebt minstens 2 jaar administratieve ervaring
• Ervaring in de modesector is een meerwaarde
• Je bent liefst tweetalig (NL-FR) en hebt een zeer goede kennis van Engels, zowel mondeling als
schriftelijk
• Woonachtig omgeving Antwerpen is een pre
• Je hebt een vlotte, stijlvolle en enthousiaste uitstraling en een verzorgd voorkomen
• Je bent klantgericht, proactief en goed georganiseerd
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
• Stressbestendig, multitasking en nauwkeurigheid zijn jouw troeven
• Je hebt een zeer goede kennis van het MS Office-pakket (Word en Excel)
• Affiniteit met de mode is vereist
Functieomschrijving
• Contact met klanten en leveranciers
• Je bent verantwoordelijk voor diverse administratieve werkzaamheden
• Je werkt nauw samen met het Sales team
• Je bent verantwoordelijk voor de after-sales opvolgingen
• Administratieve verwerking van alle bestellingen en retours
• Klanten informeren (informatie, opvolging orders) via e-mail en telefoon

•
•

Betalingen diverse merken opvolgen
Voorraadopvolging

Aanbod

•
•
•

Een uitdagende en afwisselende full-time functie in de modewereld binnen een enthousiast, jong
en dynamisch team.
Een motiverend salarispakket naar verhouding van je kennis en ervaring
Onmiddellijke start mogelijk

Interesse?
Stuur dan je CV met foto en motivatiebrief naar : chiara@dluxconcept.com

