
CUSTOMER SERVICE 
AGENT/MEDEWERKER (M/V)

www.ava.be

Alles om je talent groot te maken
 

Om dit nieuwe hybride model te ondersteunen zoeken we een:

 

 

Jouw takenpakket

Profielschets

We bieden:

Interesse?
Neem alvast een kijkje op onze website: www.ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur 
per mail met als referentie ‘klantendienst’ naar hr@ava.be.

AVA papierwaren is een toonaangevende retailer die voluit aan haar 
digitale transformatie bouwt. We willen ons breed assortiment van 
o.a. school- en bureelartikelen, decoratie-, horeca- en feestmateriaal, 
verpakkingen,… zowel in een offline als online omgeving aanbieden. 
De organisatie van onze verschillende divisies gebeurt vanuit ons 
hoofdkantoor te Temse.

Een afwisselende job in een financieel gezond bedrijf dat graag met jou aan haar 

digitale transformatie bouwt 

Een voltijds of deeltijds contract

Je kan rekenen op een marktconform salaris

Je biedt commerciële ondersteuning aan professionele klanten alsook aan consumenten tijdens hun 
online customer journey. Een grondige opleiding van ons productassortiment is voorzien, zo krijg je 
inzicht welke producten interessant zijn voor welk type klant. Contact verloopt telefonisch, via mail of 
via chat en wordt ondersteund door Zendesk, ons digitaal platform.
Door je expertise is de klant gecharmeerd en gemotiveerd om de volgende keer terug bij AVA te kopen.
Je bent kritisch voor de kwaliteit van je werk en bent je bewust dat je een zeer belangrijke impact hebt 
op het imago dat klanten van AVA hebben. Daarnaast  beantwoord je de binnenkomende telefoons 
maar je schuwt ook niet om klanten proactief te contacteren.
Het maken van offertes, controle van verkoopsvoorwaarden, versturen van stalen, opvolging van achter-
stallige betalingen en klachtenbehandeling maken eveneens deel uit van je takenpakket.
Omdat je ondersteuning biedt aan onze online diensten verwachten wij flexibiliteit betreffende de 
werkuren. Je rapporteert aan de Customer Service Manager. 

Klantgericht denken en een hands-on mentaliteit zijn een evidentie
Proactief, stressbestendig en het nemen van initiatieven om verbeteringen en oplossingen te 
zoeken zijn je ware natuur
Communicatief ben je sterk 
Zelfstandig en flexibel werken spreken je aan
Je bent vlot tweetalig (Ndl/F)
Je beheerst Microsoft Office
Een voortdurend evoluerende omgeving schrikt je niet af


