
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texet Benelux, dochteronderneming van het Zweedse New Wave Group, is als leverancier van 

bedrijfskleding, werkkleding, promotioneel textiel en maatwerk niet alleen marktleider, maar bekleedt ook 

een unieke positie als one-stop-shop leverancier. Succesvolle merken zoals James Harvest Sportswear, 

Printer Active Wear, ProJob Workwear, J.Harvest & Frost en CottoVer worden via distributeurs verdeeld 

waardoor we onrechtstreeks leveren aan zowel KMO’s als multinationals. Meer informatie over ons bedrijf: 

www.texet.be. 

Waarom wij zeker zijn dat je na het lezen van deze vacature zal solliciteren en bij ons wil werken!  

 Supertoffe collega’s waardoor je het jammer zal vinden dat de dag al voorbij is 

 Fijne partners die je de nodige uitdagingen geven 

 Innoverende, kwalitatieve merken en producten waar je 100% achter staat 

 Je mag een hele week komen dus je hoeft je thuis niet te vervelen 

 Rij met een glimlach naar je werkplek wanneer je beseft dat de tegenliggers nog wel even in de file 

staan 

 En het allerbeste is dat je voor dit alles nog betaald wordt en meer 

Wat willen wij dat je doet? 

 Je begeleidt en stuurt interne en externe klanten vanaf ontwikkeling tot aan uitlevering van het 

project/collectie/tender/product 

 Je zorgt voor een optimale opvolging van offerte aanvragen 

 Je zorgt voor een optimale en zorgvuldige verwerking van orders 

 Je begeleidt de projecten van A tot Z 

 Je onderhandelt met leveranciers op gebied van prijzen, levercondities en kwaliteitsgaranties 

 Je volgt technische dossiers op in Adobe Illustrator en past deze aan waar nodig 

 Je volgt de kwaliteitsbeoordeling op van labsips, pre-productiestalen en bulk adhv een 

vooropgestelde QC procedure ism de QC verantwoordelijke 

 Je bewaakt de timetables tijdens het productie proces 

  TRADING PROJECT SPECIALIST 



 

 Je bent op de hoogte van de laatste mogelijkheden op gebied van Textiel in alle vormen, zoals nieuwe 

kwaliteiten, duurzaamheid,... 

 Je zorgt samen met je collega’s zorg voor de continue verbetering van de afdeling 

 Je werkt actief mee aan tenders 

 

 

Waarom willen wij jou als collega? 

 Je bent commercieel ingesteld, klantgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden 

 Je hebt een echte ‘hands-on’ mentaliteit en kan zowel zelfstandig als in team werken 

 Je bent kwaliteits- en kostenbewust  

 Door de internationale contacten is schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels een must 

 Structuur aanbrengen in een veelzijdig takenpakket is voor jou geen probleem 

 Je bent ordelijk, je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig 

 Een gezonde dosis stress schrikt jou niet af 

 Je bent een echte people manager 

 Natuurlijk ben je sterk in administratie en opvolging 

 Je bent vertrouwd met Microsoft Office programma’s (Outlook, Word, Excel, ...) 

 Je hebt kennis van textiel, het verschil tussen gebreid en geweven kent voor jou geen geheimen 

 

Kom jij ons team versterken? Of is deze job niets voor jou, maak dan een vriend(in) gelukkig door deze 

vacature te delen. Stuur snel je CV en motivatiebrief met pasfoto naar: personeel@texet.be.   
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