
This is the tale of three generations Vandermarliere – and counting. A tale about a company born in an attic in 1926. 
A tale of disruptive innovation, bold marketing and clever expansion. But also a tale about remaining true to the craft. 
VCF’s story is as layered as one of its fine cigars – be they J. Cortès, Oliva, De Olifant, Country or NEOS.  
It has brought us from the countryside of West-Flanders to the farmlands of Nicaragua and everywhere in between. 
Whenever you light one of our cigars, you instantly disconnect from the everyday fuss and become one with our timeless tale. 
Don’t smoke but enjoy!

They, who call themselves Cortèsiens are looking for a new colleague as:

SALES SUPPORT BENELUX (M/V)  

Functie 

• Je verzorgt diverse taken ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten en functioneert als interne contactpersoon 
voor de vertegenwoordigers. 

• Je bent verantwoordelijk voor de commerciële ondersteuning van onze Benelux klanten.
• Je handelt orders correct af: ingave van orders, orderbevestiging naar klant, klantencontact onderhouden, enz.
• Je werkt nauw samen met de collega’s van productie en sales om een vlotte service te garanderen.
• Je staat in voor de coördinatie van het transport en de verdere opvolging evenals de klachtenbehandeling. 
• Je helpt mee met de organisatie van externe meetings en beurzen.
• Je houdt het CRM en Club VCF platvorm up tot date.

Profiel  

• Je beschikt bij voorkeur over een Bachelor in een administratieve of commerciële richting (of gelijkwaardig door ervaring). 
• Je hebt een aantal jaren ervaring in een commerciële binnendienst functie. 
• Je bent communicatief vaardig en een team player.
• Je beschikt over een goede kennis van het MS Office-pakket & specifiek MS Excel. Kennis van SAP is een pluspunt. 
• Je werkt gestructureerd, planmatig en efficiënt en hebt oog voor cijferdetails.
• Je bent flexibel en stress bestendig.
• Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van Frans zowel gesproken als geschreven.  

Aanbod 

• Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, dynamisch & enthousiast team van Cortèsiens 
• Training on-the-job
• Een omgeving waar volgende waarden centraal staan : 

Commitment, Open-Minded, Respect, Team Spirit, Entrepreneurship en Strong Professionalism.

Interesse? 
Stuur je brief met CV naar anne-aymone.bourgois@vcfcigars.com.

SALES SUPPORT BENELUX (M/V) 


