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Sales & After Sales medewerker (M/V) 

 

ORA Machines is al meer dan 70 jaar als één van de hoofdspelers actief in de kunststofverwerkende 

industrie. Vanuit onze beide vestigingen (België en Nederland) leveren wij, in de hele BENELUX, 

opstartklare industriële installaties (machines en randapparatuur) en verzorgen nadien de complete 

aftersales. 

ORA Machines, een familiale KMO werksfeer en een partner van industriële wereld leaders! 

 

Functieomschrijving  

Als Sales & After Sales medewerker heeft u een uitvoerende functie ter ondersteuning van ons 

logistieke team. U draagt bij aan de administratieve en fysieke verwerking van aanvragen, offertes, 

orders en bestellingen. Daarbij werkt u in nauw overleg zowel met collega’s in buitendienst als direct 

met onze klanten en leveranciers. 

De voornaamste taken zijn: 

• Actieve ondersteuning van ons technisch en commercieel team met het verwerken van 
aanvragen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen en leveringen met betrekking tot sales en 
aftersales. 

• Nauwkeurig administreren van logistieke handelingen in onze computer systemen/ERP 

• U bent een aanspreekpunt voor de klanten en leveranciers met inbegrip van het beantwoorden 
van inkomende telefoonoproepen. 

• Proactief contact opnemen met onze klanten en leveranciers ten behoeve van het opvolgen en 
uitvoeren van gemaakte afspraken. 

• Communiceren en rapporteren van uw werkzaamheden met uw leidinggevende en relevante 
collega’s. 
 

Profiel  

U bezit minstens over een HSO diploma in een logistieke, bedrijfskundige, technische of relevante 

administratieve richting en/of bent hiermee gelijkgesteld door uw aantoonbare werkervaring in een 

vergelijkbare functie. 

Daarnaast beschikt u over de volgende vaardigheden: 

• U houdt van afwisselend werk en kunt goed omschakelen tussen meerdere taken. 

• U bent administratief accuraat en kunt zeer vlot overweg met PC, Windows en Office. 

• U bent oplossings- en klantgericht, betrokken en communicatief sterk. 

• U kunt zowel goed samenwerken als zelfstandig uw taken vervullen 

• U beheerst Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk. Bijkomende kennis van Frans 
en/of Duits is een pluspunt. 
 

Aanbod  

Wij bieden u een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in een dynamisch KMO-team. 

Wij zorgen voor een degelijke interne opleiding. 

U kunt rekenen op een motiverend salarispakket inclusief diverse extralegale marktconforme 

voordelen. 

U werkt in onze vestiging in Heverlee (Leuven) in de onmiddellijke nabijheid van de E40 (afrit 

Haasrode). 

 

Voor aanvullende informatie 

Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie met uitgebreide CV naar info@ora.be .   
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