
               
                                                                                                     

Hire Assistant Vlaanderen 

 

Portakabin, Specialist in flexibele ruimtevoorziening  
 

Portakabin is Europa's toonaangevende fabrikant en plaatser van modulaire kwaliteitsgebouwen. Als 
pioniers in de modulaire bouwsector voorzien wij al meer dan 60 jaar de meest optimale 
werkomgevingen in uiteenlopende activiteitsgebieden. Portakabin heeft haar hoofdzetel in het 
Engelse York en is actief in 7 landen (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Luxemburg en Belgïe). 1750 medewerkers genereren een omzet van meer dan 330M€. 
 

 
Voor ons hoofdzetel in Eigenbrakel, zijn we op zoek naar: 

 
 

Een Commercieel Assistent (m/v/x) voor het Vlaamse landsgedeelte 
 

Missie 
 

 U maakt deel uit het sales support team in de regio Vlaanderen.  
 U bent de schakel tussen de vertegenwoordigers voor Vlaanderen, de klanten en de administratieve 

en technische diensten.  
 Als rechterhand van de verkoper zorgt u voor de opvolging van de lopende projecten en helpt u hen 

hun doelstellingen te bereiken, met inbegrip van het beheer van prospectiegesprekken.  
 U bereidt plannen en offertes voor in SAP, beheert de agenda van de verkoopvertegenwoordigers en 

maakt afspraken. 
 
Vereiste vaardigheden  
 

 Betrouwbaar, proactief, je hebt gevoel voor organisatie, je bent gestructureerd en weet hoe je 
prioriteiten moet beheren.  

 Je bent dynamisch, klantgericht, houdt van uitdagingen en bent bereid om zelf te investeren in de 
ontwikkeling van het bedrijf. Je houdt van gevarieerd en goed gedaan werk. Je hebt zin voor initiatief, 
bent flexibel en communicatief.  

 Je vertegenwoordigt de waarden van het bedrijf: teamgeest, betrokkenheid, integriteit en innovatie.  
 Tweetalig: Nederlands-Frans (gesproken en geschreven). Engelse taalvaardigheid is een pluspunt. 

 
Kwalificatie en/of ervaring  
 

 Een eerste ervaring in een verkoopsafdeling (verkoopsassistent, klantendienst,  ...) 
 Niveau van hoger onderwijs. 
 Kennis van SAP is een pluspunt. 

 
Aanbod 
 
Als waardering voor uw inzet, vaardigheden en deskundigheid kunt u uitkijken naar een lonende carrière bij 
een betrouwbaar bedrijf dat zijn werknemers op de eerste plaats zet. 
Wij motiveren en engageren onze teams en bekommeren ons om het welzijn van onze medewerkers om ons 
succes te behouden en te bestendigen. U zult profiteren van hoogwaardige en relevante opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden die u nieuwe vaardigheden zullen bijbrengen en nieuwe horizonten zullen 
openen. U krijgt een salaris en voordelenpakket, in een bedrijf dat echt geeft om zijn werknemers en hun 
welzijn door u in elke fase van uw carrière te ondersteunen om uw volledige potentieel te bereiken. 
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Onze visie op talent - en prestatiemanagement 
 

Onze benadering van talent- en prestatiemanagement ondersteunt zowel persoonlijk als bedrijfssucces. 
 

Het wordt consequent toegepast in heel Portakabin en is afgestemd op onze strategie. Als gevolg daarvan 
hebben we een cultuur van hoge prestaties en is Portakabin een geweldige plek om te werken. 

 
Waarden 

 
Als verantwoordelijke werkgever biedt Portakabin een werkomgeving gebaseerd op teamwork, integriteit, 
engagement en innovatie. 

 
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, zouden we dit graag met u bespreken via e-mail 
(alice.monseu@portakabin.com). 

 
Is dit jouw kans op een nieuw, succesvol verhaal? 

 
 

 
 
 
 

 


