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Ben je geïnspireerd om onze klantendienst mee te
inspireren naar nieuwe hoogten? Ben jij altijd op zoek
naar manieren om onze dienstverlening naar onze
klanten te verbeteren?

Ben jij een echte diensteverlener en kan je goed
planningen opstellen? Het opmaken van certificaten
via de verwerking met lokale overheidsadministraties,
schrikt jou niet af?

Trek je ook graag mee nieuwe projecten en zoek jij
altijd mee naar het verbeteren van interne processen?

Dan ben jij de Customer Service medewerker
die we zoeken!



Over de functie
Als Customer Service medewerker ga je aan de slag bij een
innovatieve speler in de haven van Antwerpen. Van
oudsher een familiebedrijf en inmiddels onderdeel van
een wereldspeler op het gebied van chemie.

Je komt terecht in een informeel team met een
uitstekende teamgeest, korte lijnen en bestaande uit
vakspecialisten die allemaal fier zijn op hun werk.

Samen met jouw collega’s zet jij je dagelijks in voor de
veiligheid en gezondheid van onze klanten, particulieren
en de wereld.

Hierbij bestaat je takenpakket uit de orderverwerking van
klanten, onze techniekers ondersteuning bieden door
correcte planningen op te maken, naast het oplossen van
problemen met klanten, techniekers of
overheidsinstanties zoek jij steeds mee naar de oorzaak
van het probleem onze service nog te verbeteren.

Je bent ons eerste aanspreekpunt voor onze klanten en
werkt hiervoor nauw samen met onze sales medewerkers.
Je denkt mee “hands on” en kan ook pro actief en
analytisch ideeën aanbrengen voor de verbetering van
onze processen samen met de service en
planningsmanager.
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Jouw profiel
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een
informele, dynamische omgeving en stressbestendig
is. Je vindt het een uitdaging om zelfstandig jouw
taken te vervullen, probleemoplossend te werken en
analytisch te werken aan nieuwe processen.
Daarnaast heb je een gezonde portie
verantwoordelijkheidszin, ben je besluitvaardig en
draag je veiligheid hoog in het vaandel.

Im
age: Pixabay.com

Verder beschik je over:

► Minimum Secundair diploma bij voorkeur in een sales 
► of administratieve richting; 

► Ervaring in klantenservice voor een dienstverlenend 
► bedrijf is een pluspunt; 

► Een gezonde interesse in chemie, logistiek en 
► insectenbehandelingstechnieken; 

► Interesse in het uiteenzetten van projecten is een 
► meerwaarde; 

► Een goede beheersing van het Nederlands, ook Frans 
► en Engels is een meerwaarde;

► Flexibele houding in uren en takenpakket;

►“Hands On” mentaliteit.



Over Descroes
Descroes is een Belgische specialist in het voorkomen,
beschermen en behandelen tegen plagen. Het ontsmetten
en behandelen van goederen, schepen en containers in de
haven van Antwerpen is het DNA van ons bedrijf.

Vandaag bieden wij bedrijven en particulieren alle
diensten en producten voor een veilige en gezonde
omgeving, vrij van plagen, ongedierte en schadelijke
gassen.

Kortom: een ambitieuze en snelgroeiende organisatie op
het gebied van fumigaties, plaagbehandeling,
gasvrijmetingen en pestcontrole.

Descroes zet zich in voor de toekomst van onze planeet
door onze producten en behandeltechnieken te
vernieuwen en vervangen door bio-vriendelijke
alternatieven.

We willen de wereld beter achterlaten dan hij momenteel
is. Dit dankzij de samenwerking met onze holding
Draslovka.
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Het aanbod
Een superleuke baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen
en een competitief salarispakket. Je werkt in een
informele omgeving met een team van professionals.
We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met
een gepast salaris en aantrekkelijke extra’s.

De functie van Customer Service medewerker is een
fijne uitdaging waar inzet, flexibiliteit en positiviteit
zeker beloond worden.
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Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

► Competitief salarispakket, afhankelijk van kennis 
► en ervaring; 

► 20 wettelijke dagen verlof en 12 Adv-dagen; 

► Hospitalisatieverzekering; 

► Mogelijkheid tot aansluiten bij de fietsleaseplan
► vanaf 6 maanden anciënniteit.
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Solliciteren?
Bezorg snel jouw CV en motivatie naar onze 
sollicitatiepagina en vertel ons waarom jij de
geschikte kandidaat bent. 
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https://www.descroes.be/nl/careers/customer-service-medewerker
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