
Wie en wat is Texet Benelux? 

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

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

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

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

onrechtstreeks leveren aan zowel KMO’s als multinationals. 

 

Dankzij onze exponentiële groei zijn wij voor ons gloednieuwe kantoor te Aarschot op zoek naar een: 

 

Commercieel – administratief medewerker voor onze dienst ‘trading’. 

Als commercieel administratief medewerker trading ben jij niet alleen onze nieuwe ‘Texet warrior’, maar ook 

een hulplijn van onze nieuwe en bestaande partners. Je wordt het aanspreekpunt voor onze producties op 

maat. Je bent verantwoordelijk voor het volledige dossierbeheer van A tot Z, met andere woorden je 

‘ontzorgt’ onze partners. 

Hiervoor wordt er nauw samen gewerkt met de teamleader en alle andere betrokken afdelingen: verkoop, 

logistiek & magazijn, boekhouding, customer service, marketing, design en upgrading.  

Daarnaast verzorg je al de communicatie in de lopende dossier met de aankoopkantoren in het Verre 

Oosten en leveranciers in Europa. Daarnaast verwachten wij ook dat je met ons meedenkt om onze 

ondersteuning nog beter te maken.  

Door jou zijn onze partners tevreden en mogen ze ondervinden dat wij hen echt ‘ontzorgen’. 

Je takenpakket bestaat uit: 

 Begeleiden van de Partners van ontwikkeling tot aan levering van het product 

 Onderhandelen met leveranciers op gebied van prijzen, levercondities en kwaliteitsgaranties 

 Het opstellen van een volledig technisch dossier gebaseerd op in-house of externe designs 

 Aanvragen, controleren en kwaliteitsbeoordeling van labdips, pre productie stalen en bulk 

 Zorg dragen voor de tijdige levering van alle samples 

 Bewaken van timetables voor productie planning 

 Onderhouden van de relaties met onze eigen aankoopkantoren en externe leveranciers 



 

Ben jij onze nieuwe ‘warrior’? 

 Je hebt een dynamische, sprankelende persoonlijkheid 

 Je bent leergierig, nauwkeurig en proactief. 

 Je bent in het bezit van een professioneel bachelor diploma of kan relevante ervaring voorleggen 

 Je bent tevens klantvriendelijk, sociaal vaardig en communicatief, kortom commercieel aangelegd 

 Je kan zelfstandig werken maar bent tegelijk ook een teamplayer 

 Je neemt initiatief en doet voorstellen ter verbetering van allerlei procedures of werkwijzen. 

 Je bent flexibel ingesteld en werkt steeds oplossingsgericht. 

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

 Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig 

 Een gezonde dosis stress schrikt jou niet af 

 Natuurlijk ben je sterk in administratie en opvolging, maw structuur aanbrengen in een veelzijdig 

takenpakket is voor jou geen probleem 

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

 Kennis van Adobe illustrator is ongetwijfeld een pluspunt en een zekere affiniteit met textiel wordt zeer 

gewaardeerd 

 Je wilt voor een organisatie werken die een enorme dynamiek heeft en snel groeit. 

 Je doet niet alleen wat nodig is, you are a warrior! 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een contract van onbepaalde duur in een voltijds regime 

 Een concurrentieel vast salaris aangevuld met extra voordelen. 

 Een gevarieerde job waarin contact met onze partners en leverancers centraal staat. 

 Meebouwen aan het groeitraject van een dynamisch bedrijf 

 Een super team ter ondersteuning en een toffe werkomgeving. 

 Ruimte en autonomie voor inbreng van eigen ideeën. 

 

Opstartdatum: zo snel mogelijk / overeen te komen 

 

Zin om ons te vervoegen? 

Stuur je CV met pasfoto én motivatiebrief door naar personeel@texet.be of deel deze vacature 

Alleen relevante kandidaturen worden persoonlijk gecontacteerd. 
 

mailto:annemie.hermans@texet.be

