
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Service & Support Officer” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

SERVICE & SUPPORT OFFICER (LOGISTIEK) 
 
Rubio Monocoat is een dynamisch, jong familiebedrijf in Izegem (West-Vlaanderen). We produceren milieu-
vriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als industriële toepassingen. We 
zijn actief in 82 landen en door onze continue groei zijn we dringend op zoek om onze Service Hub te verster-
ken met een Service & Support Officer (logistiek)!

Missie

Creating a happy customer!

Voornaamste domeinen 

 › Logistieke voorbereiding & ondersteuning
 › Orderingave
 › Eerste hulp service bij vragen

Je komt terecht in een ambitieuze omgeving waar DE KLANT echt centraal staat. Waar we ons willen onder-
scheiden? Door World Class Service aan te bieden aan zowel importeurs, distributeurs, professionelen en 
particulieren. De heersende mentaliteit: we gaan tot het uiterste en beschouwen het als een overwinning om 
elke vraag of ondersteuning tot een succes uit te bouwen. We geven niet op tot de klant tevreden is, we zijn 
echte trotse ambassadeurs van onze merken en producten! 
 
Je hebt een commerciële binnendienst functie waarbij je zowel onze Belgische als internationale klanten 
en vertegenwoordigers ondersteunt, voornamelijk bij het (op tijd) organiseren van transporten. 
 
Je maakt deel uit van het service & support team waar je eveneens verantwoordelijk bent voor de correcte 
orderingave en -afhandeling.  Je vormt op die manier de spil tussen verkoop, productie en transport. 



Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
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SERVICE & SUPPORT OFFICER (LOGISTIEK) 
 
Wie is onze ideale aanwinst? 

 › Je hebt affiniteit (of een eerste ervaring) in een administratieve logistieke functie.
 › Je bent communicatief en klantvriendelijk, spreekt vlot, NL, FR, EN … DE is een serieuze plus! Je 
communicatieve skills zorgen ervoor dat je probleemloos met alle departementen binnen het bedrijf kan 
samenwerken. 

 › Je bent nauwkeurig ingesteld, oog voor detail en je kan je goed focussen en prioriteiten leggen om de 
deadlines te halen.

 › Je hebt een mentaliteit waarbij de job pas af is als ze ook effectief af is. We doen geen half werk. 
 › Je hebt een passie voor onze brands en wil ons bedrijf als een echte ambassadeur vertegenwoordigen.
 › Je haalt energie uit succes, succes dat komt van dagelijks de klant als de hoogste prioriteit te nemen.

Wat we te bieden hebben

Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei. We bieden je een uitdagende functie aan in een 
leuke werksfeer. Het gaat om een voltijdse, optie vaste tewerkstelling. We bieden je een marktconform salaris 
met extralegale voordelen.


