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Ter versterking van ons team voor onze vestiging in 
Anderlecht (GLASSOLUTIONS) zijn wij op zoek naar een 
gedreven en door resultaat gemotiveerde :  
 

 
 
 
 
Jouw uitdaging : 
Als administratief/commercieel medewerk(st)er geef je 
klanten technische informatie over onze producten en 
dit zowel in de showroom als via telefoon en per email. 
Je zorgt voor een correcte orderverwerking, plaatst 
bestellingen en maakt ook zelfstandig offertes op.  
 

Jouw profiel : 
Je bent een administratief sterk onderlegd persoon en 
houdt van rechtstreeks contact met klanten. Je hebt een 
ruime talenkennis (NL/FR en idealiter ook ENG). Je bent 
dynamisch en stressbestendig en toont je als een echte 
teamspeler. Je hebt affiniteit met een technische  
omgeving. Ervaring in de bouwsector en/of offertedienst 
is een plus.  
 

Ons Aanbod : 
Een uitdagende job, een boeiend takenpakket in een 
ondernemende organisatie met een open 
bedrijfscultuur. We bieden ruimte voor eigen initiatief 
en besteden veel aandacht aan persoonlijke 
ontwikkeling. Naast een conforme verloning geniet u 
een aantal extralegale voordelen.  
 

Kijk je uit naar een nieuwe uitdaging en hou je van multi-
tasken?  
Neem dan snel contact op met Fien Vanbiervliet, HR 
Manager via fien.vanbiervliet@saint-gobain.com.  

Saint-Gobain Building Glass Benelux maakt, samen met 

andere bekende merken als Gyproc en Isover, deel uit van 

de groep Saint-Gobain, wereldleider in het duurzaam 

bouwen, ontwerpen, produceren en verdelen van hoog-

presterende bouwmaterialen.  Deze Franse multinational 

is tevens één van de meest toonaangevende glas-

producenten ter wereld, en dit sinds 350 jaar. 

Dankzij het Glassolutions fililialennetwerk staat Building 

Glass Benelux dicht bij de klant om hen te ondersteunen 

met glasoplossingen die bijdragen aan de esthetiek van 

woning- en werkomgeving en aan het welzijn van de 

bewoners en de gebruikers ervan. 

Onze eigen activiteiten omvatten zowel de productie van 

glas met hoge toegevoegde waarde als het verwerken van 

glas voor o.a. de interieurinrichting. Als groothandel 

verkopen wij ook glazen deuren. 

Voor meer informatie, bezoek ook onze website: 

http://nl.glassolutions.be/nl-be 

 

 

 

Administratief/Commercieel 
Medewerker Binnendienst (M/V) 

Vacature “kraan-chauffeur CE” 
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