
Legrand Group Belgium, met zetel  
in Diegem, is een filiaal van de 
Franse Legrand Group die wereld-
wijd 36.000 mensen tewerkstelt in 
meer dan 80 landen. 

Legrand is de specialist op wereld-
vlak in producten en systemen  
voor elektrische installaties en  
informaticanetwerken voor woon-  
en werkomgeving. 

Legrand Group Belgium vertegen-
woordigt de merken Legrand en  
BTicino op de Belgisch-Luxemburgse 
markt en beschikt over een  
uitgebreid gamma innoverende  
producten voor de woningbouw 
(schakelaars, domotica, distributie 
en beveiliging), de tertiaire sector 
(scholen, ziekenhuizen, kantoren, 
hotels, ...) evenals de industrie. 

Voor meer informatie: 
www.legrand.be

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

UW FUNCTIE
�� Inbrengen en opvolging van bestellingen en leveringen van klanten
��Behandeling van klachten en terugzendingen van klanten (creditnota’s, naleveringen, ...)
��Het administratieve en logistieke beheer van projecten: contacten met alle partijen, 
leveranciers (Frankrijk, Nederland, Italië voor leveringen en termijnen), klanten, project 
verantwoordelijken, transport, logistiek, verkoopsploegen, andere diensten
�� Telefonische contacten met klanten en verkoopsploegen
��Beantwoorden op vragen zoals levertermijnen, prijsaanvragen, backorders, …
�� Contact met verkoopsploeg, marketing, magazijn
�� Klassement

UW PROFIEL
�� In het bezit van een Bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring.
��Minimum 2 tot 3 jaar ervaring van administratief bediende bij voorkeur in een commerciële 
dienst
�� Tweetalig (frans/nederlands)
�� Goede beheersing van MS Office (Word, Excel)
�� Proactief, ondernemend en oplossingsgericht klant
�� Gemotiveerd, dynamisch, organisatietalent en zin voor detail
�� Analytische ingesteldheid - van cijfers en precisie houden
�� Een goed telefonisch contact hebben
�� Een commerciële ingesteldheid hebben
�� In team kunnen werken

AANBOD?
�� Een gevarieerde functie in een stabiele en aangename omgeving
��Mogelijkheid tot vast contract na positieve interimperiode van 6 maanden

INTERESSE?
Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar:
Legrand Group Belgium N.V., Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
ter attentie van de afdeling Human Resources.
Mail: info.be@legrandgroup.be.

Wij zijn dringend op zoek naar een Sales Administrator M/V.

SALES 
ADMINISTRATOR


