
READY TO JOIN THE RIDE ? 

 

URBAN MOBILITY BRANDS 

 

We zijn Odissey (www.odissey.be), 

bedrijf met passie voor nieuwe stadsmobiliteit! 

 

We zoeken 

COMMERCIEEL TALENT 
VOOR ONZE SHOWROOM STORE (in TERVUREN) & WEBSHOPS 

 

DE UITDAGING 

• Een job boordevol afwisseling in een aantrekkelijke branche 

• Na een grondige productopleiding geef je persoonlijk advies aan klanten  

• Je beheert het gamma en de aankopen voor de winkel 

• Je verwerkt de orders van de webshops (micro-mobility.be & zoevstore.com) 

• Je beantwoordt B2C vragen omtrent stock beschikbaarheid, prijs, levertijd, garantie,…  

• Je verwerkt retours en verkopen in de winkel (en online) correct administratief af 

• Je volgt de winkelverkopen en de dienst-na-verkoop op 

• Je zorgt voor een aantrekkelijke showroom en biedt een unieke winkelervaring  

• Je assisteert telefonisch onze vertegenwoordigers (stockinfo, showroom bezoeken 

B2B klanten, dienst-na-verkoop opvolging)  

• Je ontvangt en verstuurt leveringen in de showroom store  

• Je helpt het B2B-team bij orderverwerking 

• Je werkt van dinsdag tot vrijdag en op zaterdagnamiddag 

 



WIE BEN JIJ? 

• Je hebt een passie voor de fietsbranche en/of nieuwe stadsmobiliteit 

• Je bent enthousiast en dit werkt aanstekelijk op het team 

• Je kan snel het vertrouwen winnen van de klant en kan – dankzij je 

inlevingsvermogen – goed aanvoelen wat de klant wenst 

• Je bent gedreven en houdt niet van half werk  

• Je bent stressbestendig en bedenkt snel creatieve oplossingen 

• Je kan even goed in team als zelfstandig werken 

• Je werkt nauwkeurig en hebt zin voor verantwoordelijkheid 

• Je kan werken met de courante software-pakketten (Excel, Powerpoint, Word) 

• Nieuwe informatiesystemen schrikken je niet af 

• Je bent tweetalig (NL-FR) en beheerst voldoende Engels 

• Bij voorkeur heb je reeds een eerste ervaring 

 

WIE ZIJN WIJ, WAT BIEDEN WIJ? 

• We zijn een familiale onderneming en vierden dit jaar ons 10-jarig bestaan 

• We surfen op de golf van nieuwe stadsmobiliteit 

• We werken in een horizontale structuur waarbij communicatie centraal staat 

• Gelegen in een groene omgeving op 5min van tram 44 (halte Oppemstraat-Tervuren) 

• Je komt terecht in een dynamisch team van 5 medewerkers  

• We werken met moderne systemen om de klanten een uitstekende service te bieden 

• We bieden een marktconform loon in verhouding tot je competenties en ervaring 

• Je krijgt de kans om opleidingen te volgen die binnen je job en interesses liggen 

• Warme koffie en lekkere thee in overvloed  

 

 

Stuur ons een mailtje met je motivatie en CV naar laurence@odissey.be  

 
Odissey Showroom & Office 
Melijndreef 13 
3080 Tervuren 
02 445 54 84 

mailto:laurence@odissey.be

