
 

 

TRENDY FOODS BELGIUM S.A. 

Zone Industrielle – Avenue du Parc, 37 B-4800 Petit-Rechain 

Téléphone : +32 (0)87/321 888 | Fax : +32 (0)87/321 889 | E-mail : info@trendyfoods.com 

KLANT MANAGER NL/FR 

Trendy Foods Belgium, met hoofdzetel in de streek van Verviers, is een onderneming gespecialiseerd 
in de nationale distributie van voedingsproducten en heeft een jaaromzet van meer dan 1,2 miljard 
euro en telt meer dan 500 werknemers! 

Om onze groei te ondersteunen en onze financiële afdeling te versterken zijn wij actief op zoek naar 

een Klant Manager NL/FR. 

In voortdurend contact met de andere afdelingen van het bedrijf bent u de belangrijkste 

contactpersoon voor de klanten bij het beheer van hun dossiers, om de risico's voor de klant tot een 

minimum te beperken en tegelijkertijd de verkoop te ondersteunen. 

 

Uw taken bestaan uit: 

 Je analyseert financiële situaties en neemt indien nodig beslissingen om bestellingen te 

blokkeren; 

 U neemt contact op met de klanten, zoekt de meest doeltreffende oplossingen voor de 

regeling van de situatie, en doet de nodige aanmaningen; 

 Je staat de sales managers bij in het vinden van de meest doeltreffende oplossingen voor 

hun klanten; 

 Je voert verschillende coderingen uit. 

 

Uw profiel : 

 U heeft bij voorkeur een bachelordiploma met een economische oriëntatie en/of beschikt u 

over een eerste significante ervaring in een soortgelijke werkomgeving; 

 U spreekt vloeiend Nederlands; 

 U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en geniet van telefonisch contact; 

 U bent empathisch en professioneel; 

 U beheerst uzelf in complexe situaties; 

 U heeft een goede stressbestendigheid en een analytische geest. 
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Wij bieden u: 

Onze kantoren zijn momenteel gevestigd in de wijk van Petit-Rechain, maar wij zullen in de loop van 

2023 verhuizen naar Milmort. 

- Een vast contract; 
- Een stabiele baan in een dynamisch bedrijf in volle ontplooiing; 
- Een familiale werksfeer; 
- Een salaris in overeenstemming met uw profiel, met extra legale voordelen (maaltijdcheques en 
hospitalisatieverzekering na 6 maanden in dienst). 
 

Interesse? 

Stuur uw kandidatuur (CV + korte motivatiebrief) per e-mail naar: jobs@trendyfoods.com. 
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