
Veronove Group bestaat uit Tegels Veronove Ninove (°1947) , Tegels Veronove Gent en Etceterra.  Via onze 
eigen showrooms verdelen wij tegels, natuursteen, parket, badkamermeubels en naadloze inloopdouches aan 
de particuliere- én de professionele klant. Al onze koopwaar wordt rechtstreeks aan de bron ingekocht.  We 
werken samen met fabrikanten, steengroeves en ateliers van over de hele wereld. Voor het stockbeheer en de 
administratieve opvolging van onze import werven wij een voltijdse AANKOOPADMINISTRATOR aan.

VERANTWOORDELIJKHEID
In deze functie ben je het aanspreekpunt voor de collega’s over de ETA van onze koopwaar. Je plaats bestellin-
gen over de hele wereld en volgt deze nauwgezet op, rekening houdend met de tijdsverschillen en verschil-
lende eigenheden van onze fabrikanten.  Je organiseert zelf je werkdag in het belang van de prioriteiten en je 
vraagt en geeft dagelijks feedback rechtstreeks aan de zaakvoerder.

JOBINHOUD
• Communiceren via mail en telefoon met fabrikanten in Italië, Spanje, Duitsland, India, Brazilië,  
       Egypte, Turkije, China,..
• Contact met de forwarders
• Plaatsen en opvolgen van bestellingen
• Regelen van transport via trein, vrachtwagen en zeecontainer
• Beheren van de minimum stocks
• Creëren van nieuwe artikelreferenties in het computersysteem

PROFIEL
• Min. Bachelor diploma
• Moedertaal Nederlands, Frans en Engels uitstekend gesproken en geschreven
• Extra talen is pluspunt
• Punctueel en organisatorisch sterk
• Multi-tasker
• Vlot werken met gekende office programma’s, Outlook en intern stockbeheer programma

WIJ BIEDEN
• Gevarieerde job met een vast contract 
• 38u/week: van maandag tem vrijdag (werktijden bespreekbaar)
• Actieve en inspirerende omgeving
• Werkzekerheid én doorgroeimogelijkheden in een professioneel georganiseerde KMO
• Competitief loon met extra legale voordelen
• Korte communicatielijnen met zaakvoerder, inzet wordt opgemerkt,..
• Aangenaam team van een 30-tal collega’s 
• Geregelde teamvergaderingen
• Stimulerende incentives, opleiding, vitaliteitsplan...

Solliciteer nu: t.a.v. Gina - gina@veronove.be - 054 33 10 89 - Iedereen krijgt antwoord !

AANKOOPADMINISTRATOR 
NINOVE
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