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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in de sector van de 

bouwchemische specialiteiten. Demula verdeelt en produceert hulpstoffen 

voor beton en mortel, krimparme mortels en andere bouwspecialiteiten. 

Via een bewuste benadering van de markt en een continu streven naar 

professionalisering heeft het bedrijf zich in de top van de markt gepositioneerd. 

De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment, de technologische 

ondersteuning en een internationaal uitgebouwde verankering. 

Functie:

Binnen een 4-koppig team neem je een administratief-ondersteunende rol op:

• Naast orderverwerking sta je in voor transport, rapportering van de kostprijsanalyse en facturatievoorbereiding.

• Op het vlak van salesondersteuning zorg je voor het binnenhalen van nieuwe klanten en de verwerking van de 

rapporten van de adviseurs.

• Je registreert de klachten van klanten en leveranciers.

• Je behandelt de productiedagrapporten en de staalaanvragen.

• Door facturen en bankverrichtingen in te boeken, bied je bovendien ondersteuning aan de verantwoordelijke 

boekhouding, aan wie je rapporteert.

 

Profiel:

• Je genoot een hogere opleiding (in een administratieve richting) en kan terugblikken op een ruime, relevante 

ervaring.

• Je bent vertrouwd met de courante pc-toepassingen en hebt een goede operationele kennis van het Frans. 

• Voor deze functie zijn communicatieve en administratieve vaardigheden cruciaal.

• Dank zij jouw klant- en resultaatgerichte houding, gecombineerd met stiptheid en structuur, ben je in staat om 

langetermijnrelaties uit te bouwen.

• Door je mature en evenwichtige persoonlijkheid ben je bovendien een gewaardeerde gesprekspartner, zowel 

voor collega’s als voor klanten en leveranciers. 

 Aanbod:

• Een gevarieerde job binnen een vooruitstrevende onderneming met visie en een solide financiële verankering.

• De dynamiek en professionaliteit van een KMO.

• Een marktconform salaris.

INTERNAL SALES MEDEWERKER  
(REF. 2018/1843)

Met focus op orderverwerking, verkoop en boekhouding

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:


