BACKOFFICE MANAGER

organisatietalent en people manager
KINNARPS is één van de grootste fabrikanten
en leveranciers van workspace solutions in Europa. Wij creëren werkplekken van de toekomst, zoeken de ideale oplossing voor elke
klant, afgestemd op zijn verwachtingen en
behoeftes. Altijd gedreven door onze passie voor
complete en vernieuwende oplossingen, ergonomie,
duurzaamheid, kwaliteit, aantrekkelijk Scandinavisch design en uitmuntende expertise. Kinnarps is een
Zweeds familiebedrijf dat uitgroeide tot een internationale organisatie, actief in een 40-tal landen en met
duizenden werknemers wereldwijd. We erfden een
familiale bedrijfssfeer, en die koesteren we, onafhankelijk van hoe groot we ook worden.
Onze Belux-verkooporganisatie heeft haar kantoren
en showroom in Wemmel en telt 45 medewerkers
die zich persoonlijk engageren om bij te dragen aan
de toekomst van Kinnarps. Momenteel zoeken we
een (m/v):

De uitdaging
Voor de coördinatie en dagelijkse aansturing van onze commerciële binnendienst en logistieke afdeling, rekenen we op jou!
Dit houdt in dat je ondersteuning biedt aan zowel ons team sales assistants - bij het opmaken van offertes en aanbestedingsdossiers en het verwerken
van bestellingen - als aan onze binnenhuisarchitecten/tekenaars van onze design studiO ● Daarnaast zorg je voor een optimale werking van onze
logistieke dienst door de ondersteuning aan onze techniekers en onze intern logistieke medewerkers ● Je verzekert een efficiënte werking van de
afdelingen dankzij een optimale werkverdeling, praktische raad m.b.t. workflows, verlofregelingen, ziekte, gebruik databanken, … ● Je bent het
aanspreekpunt voor een 17-tal medewerkers die je coacht en inspireert via regelmatig overleg, productopfrissingen en een open communicatie
● Tevens sta je in voor het opleiden van nieuwe medewerkers en functioneringsgesprekken ● Je doet voorstellen ter verbetering van de bestaande
werkprocessen en houdt de controle over probleem-oorzaak tussen offerte, bestelling, planning, levering en montage ● Je rapporteert rechtstreeks
aan de Country Manager.

Jouw profiel
Na je hogere opleiding, of gelijkwaardig door ervaring, deed je een aantal jaren ervaring op in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een B2B
omgeving ● Ervaring met people management is een must ● Je hebt een échte voorbeeldfunctie en betrekt de medewerkers nauw bij de werking
van hun dienst ● Dankzij een goede communicatie en coaching zorg je voor een optimale werksfeer ● Je vindt uitdaging in het analyseren en
optimaliseren van werkprocessen ● Een goede opvolging, nauwkeurigheid en een open communicatie kenmerken jouw aanpak ● Je bent een flexibele
multitasker die zowel zelfstandig kan werken als in team en die integriteit en enthousiasme uitstraalt ● Je bent vlot drietalig N/F/E en hebt
een grondige kennis van Word en Excel.

Wat bieden wij?
Kinnarps biedt je een boeiende functie met veel afwisseling in een groeiend en financieel gezond bedrijf met toekomst • Je komt terecht in een
open werksfeer samen met een goede teamspirit binnen een moderne werkplek • Je krijgt je eigen verantwoordelijkheden en ruime autonomie
• We bieden je een aantrekkelijk remuneratiepakket aangevuld met extralegale voordelen zoals o.a. een bedrijfswagen.

Reageer snel!
Is deze functie je op het lijf geschreven, stuur dan meteen je sollicitatiebrief en cv naar ons rekruteringsbureau
via jobs@derveaux-select.be

www.kinnarps.be

Wil je eerst nog meer duidelijkheid over de inhoud van de job, neem dan contact op met Derveaux Select,
Blekersdijk 35, 9000 Gent, tel. 0495/ 51 50 36.
De verkennende gesprekken zullen doorgaan in Wemmel.

