
WE ARE HIRING 
 

Allround bediende internal sales 

 

 

 

. 
 

BEDRIJF 

Micron 
 

LOCATIE 

Moeskroen 

 
OVER ONS 

Al meer dan 30 jaar biedt Micron - onderdeel 
van de Pollet Water Group - kwalitatieve en 
innovatieve oplossingen aan voor de 
behandeling van huishoudelijk en industrieel 
water. Deze oplossingen worden via ons 
uitgebreid netwerk van professionals in heel 
West-Europa gedistribueerd naar de eindklant. 
De missie van Micron bestaat erin een vrij 
uitgebreid productgamma -zowel componenten 
als complete units- aan onze klanten aan te 
bieden. 

De Pollet Water Group maakt op haar beurt 
deel uit van de Pollet Group. De Pollet Group 
met hoofdzetel in Waregem, heeft vestigingen 
in 14 landen, telt meer dan 1.500 medewerkers 
en is actief binnen 3 segmenten: de sector van 
de waterbehandeling (Pollet Water Group), de 
zwembadwereld (Pollet Pool Group) en de 
medische industrie (Pollet Medical Group). 
Gezien de exponentiële groei binnen Micron in 
Moeskroen zijn we op zoek naar een gedreven 
technisch commercieel bediende voor de 
binnendienst. 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als allround internal sales bediende voer je een gevarieerd 
takenpakket uit. Je staat in nauw contact met onze klanten in 
binnen- en buitenland en behandelt hun bestellingen.   

• Je bent het eerste aanspreekpunt van onze klanten 
met betrekking tot het plaatsen van bestellingen.  Je 
beantwoordt de vragen van klanten in het 
Nederlands, Frans en sporadisch in het Engels, dit 
zowel per telefoon als per mail. Je vertaalt de 
bestellingen die binnenkomen per mail of telefoon 
naar ons IT-systeem.  

• Je staat in nauw contact met de 
productieverantwoordelijke.  Samen stel je de 
productieplanning op op basis van de 
productiecapaciteit en de wensen van de klant.     

• Om klanten met goed advies bij te kunnen staan, ben 
je bereid je te verdiepen in het Micron 
productengamma.   

• Na het opbouwen van de nodige ervaring, help je bij 
het opstellen van de catalogus en het beheer van de 
verkoopsprijzen.   
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WAT BIEDEN WIJ JOU 
 
We bieden jou een voltijdse functie aan en een 

aantrekkelijk salarispakket conform jouw 

ervaring. 

 

Je werkt van maandag tot donderdag van 8u00- 

12u30 en 13u00-16u30 (vrijdag tot 14u30). 

 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 

E17/Moeskroen. 

 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 

job in een no-nonsense en dynamische KMO 

waar teamspirit centraal staat en waar 

ondernemerschap en initiatief nemen worden 

gestimuleerd. Je vervoegt tevens een warm 

internationaal bedrijf met oog voor zijn 

medewerkers en zijn klanten 

PROFIEL 

• Voor deze job zijn we op zoek naar een medewerker 

die interesse heeft om zich in te werken in onze 

sector en de techniciteit van onze producten. Bij 

voorkeur heb je een bachelordiploma. 

• Vanzelfsprekend heb je sterke communicatieve en 

organisatorische skills.  

• Je communiceert helder en duidelijk met interne en 

externe gesprekspartners, in het Nederlands en in het 

Frans. 

• Je werkt graag autonoom maar met een 

teamgerichte en collegiale aanpak. 

• Je hebt een goede kennis van de gangbare Microsoft 

pakketten zoals Word en Excel en idealiter werkte je 

reeds met een ERP-systeem. 

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
jobs@polletgroup.com 
Meer info? Neem een kijkje op: 

www.micron 
www.polletwatergroup.com 
 

 

http://www.polletwatergroup.com/

