
Texet Benelux, dochteronderneming van de 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. Naast leverancier zijn wij dus ook designer en bieden we maatwerk 
aan. 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 willen wij jou als collega? 

 Je bent commercieel ingesteld, klantgericht en hebt reeds ervaring als commerciële medewerker
 Je hebt een echte ‘hands-on’ mentaliteit en kan zowel zelfstandig als in team werken
 Structuur aanbrengen in een veelzijdig takenpakket is voor jou geen probleem
 Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig
 Je kan logisch en probleemoplossend denken
 Een gezonde dosis stress schrikt jou niet af
 Je bent flexibel
 Natuurlijk ben je sterk in administratie en opvolging
 Je bent vertrouwd met Microsoft Office programma’s (Outlook, Word, Excel ...)
 Een schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans een plus
 Ook passie voor textiel is ongetwijfeld een pluspunt

Waar je ons mee kan helpen: 

 Je bent het eerste aanspreekpunt van onze partners en staat hen bij met al hun vragen
 Je behandelt bestellingen en volgt die mee op
 Je maakt offertes op en zorgt voor de correcte facturatie
 Je volgt backorders op, behandelt klachten en retouren
 Je houdt het CRM-systeem mee up to date
 Je volgt de contracten van onze partners mee op

COMMERCIEEL MEDEWERKER TEAM INTERNE SALES 



Waarom wij zeker zijn dat je na het lezen van deze vacature bij ons wil komen 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
 Een hele week actie, dus je hoeft je thuis niet te vervelen
 Vertrekken met een glimlach, zeker wanneer je beseft dat de tegenliggers nog wel even in de file

staan
 En het allerbeste: je wordt voor dit alles betaald (en meer…)

Dit kunnen we jou aanbieden : 

 Een competitief loon
 ADV uren gerekend op aantal werkuren
 Groepsverzekering pensioensparen
 Hospitalisatie- en dentalverzekering voor het ganse gezin (na 3 maanden anciënniteit)
 Maaltijdcheques per gewerkte dag
 Een kortere werkdag op vrijdag
 Groepsactiviteiten, uitjes, teambuildings …


 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.  

Kom jij ons team versterken? Of ken je iemand die perfect in ons team past, maak dan een vriend(in) 
gelukkig door deze vacature te delen. Stuur snel je CV en motivatiebrief met pasfoto 
naar: personeel@texet.be. 


