
®

 “Never underestimate the power of good chocolate”

Ga jij ervoor zorgen dat nóg meer mensen 
onze lekkere pralines kunnen proeven?

Wegens onze groei op de internationale markt zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven 
Commerciële medewerker binnendienst.

Over Ovidias

Al meer dan 40 jaar is Ovidias een gevestigde waarde op de markt van Belgische pralines. Ons tweede 
generatie familiebedrijf te Hoeselt staat bekend om haar verse pralines met huisgemaakte vullingen. 
Het geheim zit niet alleen in onze receptuur, maar zeker ook in de liefde waarmee elke praline tot het 
kleinste detail wordt afgewerkt.  

Je gaat deel uitmaken van een gedreven en dynamisch team. We vinden het belangrijk dat je alle ruimte 
krijgt voor je ontwikkeling, …. en om veel chocolade te proeven! 
Je wordt hierbij omringd door een team van gedreven professionals. Want de mooiste successen bereik 
en vier je samen!

Je functie & takenpakket

• Je bent de contactpersoon voor onze B2B klanten, zowel telefonisch als per e- mail.
• Je maakt off ertes op, stelt stalenpakketten samen en zoekt samen met de klant naar het gepaste 

aanbod.
• Je ondersteunt onze klanten met alle nodige documenten (technische fi ches, logistieke info…)
• Je noteert de bestellingen in ons ordersysteem en zorgt voor de administratieve afhandeling.
• Je behandelt eventuele klachten.
• Je houdt de klantendatabase up-to-date en analyseert de verkoopresultaten.
• Je stelt lijsten op van mogelijke leads en verzamelt informatie over regio’s waar we nog niet aanwezig 

zijn om ze via direct mailing te kunnen benaderen.
• Je helpt mee bij het organiseren van beurzen, reizen en events.
• Je ondersteunt en rapporteert aan de Sales Manager.
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Je profiel

• Je beschikt minimum over een Professionele bachelor diploma.
• Je werkt klant- en oplossingsgericht.
• Je aangename stem en je keurig taalgebruik maken het verschil.
• Je werkt graag in teamverband en bent bereid om je ten volle in te zetten voor het behalen van  

ambitieuze doelstellingen.
• Je stelt de klant en een langetermijn relatie centraal.
• Je bent een teamplayer, punctueel en communicatief ben je sterk.
• Je bent meertalig (NL / EN). Frans of Duits is een pluspunt.

Wat Ovidias jou te bieden heeft! 

• Een inspirerende, afwisselende job bij een dynamisch familiebedrijf.
• Een gedreven team, dat waarden als vertrouwen en respect heel belangrijk vindt.
• Een mooi pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een goed marktconform salaris en een premievrije 

groepsverzekering.
• … en last but not least … lots of chocolates want productkennis is immers zeer belangrijk.

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij de chocoholic waar wij naar op zoek zijn en wil jij ons verder helpen groeien? 
Stuur dan je cv en motivatie naar hr@ovidias.com met vermelding van de functietitel. 

Voor bijkomende info omtrent deze vacature kan u telefoneren tijdens kantooruren naar het nummer 
089/41.25.81

C.V.O. International NV • Industrielaan 26 • 3730 B-Hoeselt
T +32 89 41 25 81 • F +32 89 41 72 93 • contact@ovidias.com • www.ovidias.com


