
 
 

 

Vacature commercial back office 
 

Endo Projects is een klein familiebedrijf bestaande uit 6 medewerkers, gesitueerd in Londerzeel. Wij 

zijn dé endoscopenspecialist in België en Luxemburg voor het onderhouden, repareren en verkopen 

van starre optieken, flexibele endoscopen en hun toebehoren. Onze klanten bestaan uit aankopers, 

materiaalbeheerders, dokters, biotechniekers en endoscopie- en sterilisatieverpleegkundigen van 

verschillende ziekenhuizen. Tevens geven wij opleidingen over endoscopie. Wij ontzorgen onze 

klanten in het volledige endoscopenmanagement. Gezien de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar 

een commercial back office (m/v).  

De inhoud van de functie bestaat uit volgende verantwoordelijkheden: 

- Je volgt het logistieke traject op van endoscopen; 

- Je doet een kwaliteitscontrole op het geleverde materiaal; 

- Je maakt offertes en volgt ze op; 

- Je bent verantwoordelijk voor het leveren en ophalen van leenapparatuur; 

- Je volgt klantencontacten op; 

- Je plant de agenda’s van de buitendienstmedewerkers in; 

- Je beheert de CRM-tool; 

- Je beheert de facturatie. 

Competenties: 

- Je beschikt minstens over een diploma secundair onderwijs; 

- Je hebt affiniteit met het verwerken klantgegevens; 

- Interesse voor de medische wereld en de daaraan gekoppelde technische vaardigheden is een 

pluspunt; 

- Vlotte meertaligheid in Nederlands, Frans en Engels; zowel geschreven als gesproken; 

- Je kan vlot gebruik maken van het Microsoft Office pakket; 

- Je bent leergierig en hulpvaardig; 

- Je hebt aanpassingsvermogen en bent flexibel; 

- Je bent analytisch, assertief en een echt organisatietalent; 

- Je werkt accuraat en zelfstandig; 

- Je hebt commercieel inzicht en bent klantgericht; 

- Je kan goed luisteren; 

- Je kan goed mondeling communiceren en beschikt over tact; 

- Je bent een echte teamplayer; 

- Je kan omgaan met werkdruk en hebt een sterk probleemoplossend vermogen; 

 



 
 
 

 

Naast de samenwerking in een geweldig team, een zeer aangename werkomgeving en een unieke 

leerervaring, bieden wij onze nieuwe collega: 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur; 

- De mogelijkheid tot het volgen van interne en externe opleidingen; 

- Een zeer aantrekkelijke verloning waaronder maaltijdcheques en een target-gebonden 

bonus. 

 

Ben jij de gemotiveerde persoon die we zoeken, stuur dan meteen je CV en motivatie naar 

fran.vandereyken@endo-projects.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden: administratief bediende, administratief commercieel bediende, administratief 

medewerker, back office, back office assistant, backofficemedewerker, backoffice medewerker, back 

office medewerker, back office sales, bediende commerciële binnendienst, binnendienstmedewerker, 

commercieel administratief adviseur, commerciële binnendienst, commerciële 

binnendienstmedewerker, customer service, customerservice, office assistant, office manager, inside 

sales, sales assistant, sales support assistant, verkoop assistent, verkoopassistent. 

 

mailto:fran.vandereyken@endo-projects.be

