
READY TO JOIN THE RIDE ? 

 

 

URBAN MOBILITY BRANDS 

 

We zijn Odissey (www.odissey.be), 

bedrijf met passie voor stadsmobiliteit, fiets & outdoor 

 

Wij zoeken een 

Verantwoordelijke Customer 
Service Europa (NL-FR-ENG) 

DE UITDAGING 

Odissey bvba is een KMO gevestigd in Tervuren, actief in de zachte mobiliteit en outdoor-branche. We 
bestaan sinds 2010en zijn in de eerste plaats exclusief invoerder van een aantal kwalitatieve merken 
voor de Benelux: Micro Mobility (Zwitserland), Nutcase (USA), Tokyobike (Japan), Restrap (UK). Ons 
B2B team (2 commerciële buitendienst en 2 commerciële binnendienst collega’s) zorgt voor de 
verkoop aan retailers in de fiets- outdoor en de betere speelgoedzaak in de Benelux. 

 

Daarnaast groeien we de laatste jaren ook sterk in het B2C segment. Via onze verschillende 
webshops verkopen wij ook aan consumenten. Momenteel gaat dit om3 webshops (micro-mobility.be 
(verkoop in België en Luxemburg) en zoevstore.com (hoofdzakelijk zelfde regio). 

Sinds maart dit jaar verzorgen wij ook de volledige fulfillment van alle Europese (niet UK) verkopen 
van de webshop eu.restrap.com en vanaf volgende maand starten wij ook met de fulfillment van alle 
Europese (niet UK) verkopen voor Earlyrider (earlyrider.com). 

 

Om het B2C-team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een toffe collega voor “Customer 
Service” met kennis van Engels, Nederlands en Frans. Duits is een plus. 

 

Jouw takenpakket als medewerker klantendienst: 

http://www.micro-mobility.be/
http://www.zoevstore.com/


*verzorgen van 1e lijnscontact met consumenten voor alle vragen ivm hun aankoop (gidsen en 
adviseren in het gamma) 

*telefonische ondersteuning bij gebruik en dienst na verkoop (in nauwe samenwerking met het team in 
de hoofdzetels) 

*beheer en opvolging van wisselstukken 

*opvolging en planning van de herstellingswerken in het atelier (lokaal atelier in Tervuren) 

Daarnaast wordt je ook ingeschakeld in het team dat de B2C activiteiten verder uitbouwt. Op 
projectmatige manier zal je dus meewerken aan extra projecten om de B2C activiteiten te 
optimaliseren (eigen systeembeheer en coördinatie met externe systemen), en ook aan extra nieuwe 
B2C projecten op Europees niveau. 

Je werkuren zijn van 9u30 tot 18uur, van maandag tot vrijdag. Werkplek is in Tervuren (Melijndreef 
13). 

 

PROFIELOMSCHRIJVING 

Je bent een enthousiaste medewerker: 

-die als geen ander het motto 'de klant is koning' draagt. 

-die veel empathie heeft en tegelijk kordaat en vriendelijk probleemoplossend werkt 

-die interesse heeft in onze sector en producten; technische voorkennis is geen must, er staan 
voldoende teams klaar om de puur technische aspecten over te nemen. Als contactpersoon met de 
consument moet jij er wel voor zorgen dat de gepaste oplossing geboden wordt. 

-die interesse heeft in het breder plaatje; je werkt in een kleine KMO waar de taakverdelingen niet 
100% afgelijnd zijn, waar we voor mekaar inspringen in drukkere periodes en waar verdere groei in 
functie van jouw talenten en interesses vele richtingen op kan. 

-die voldoende vlot Engels, Nederlands en Frans spreekt (hoofdzakelijk aan de telefoon en per mail) 
om gesprekken te voeren en klanten verder te helpen, je neemt trouwens graag eens de telefoon om 
een klantenvraag op te lossen 

-die van nature uit sterk planmatig en georganiseerd werkt 

-die zelf startend en zelfstandig kan werken en tegelijk heel goed weet wie hij of zij wanneer moet 
inschakelen om de gepaste klantenservice te bieden 

-die een opleiding bachelor of bachelor niveau heeft 

 

AANBODOMSCHRIJVING 

Je werkomgeving: een dynamische en groeiende KMO 

-we zijn een jonge onderneming, we vierden vorig jaar ons 10-jarig bestaan. We surfen op de golf van 
de nieuwe stadsmobiliteit, fiets & outdoor. 

-ons kantoor is vandaag gevestigd in Tervuren centrum in een groene omgeving, aan een bushalte  en 
op 5 min van Tram 44 

-we bieden je een gevarieerde werkomgeving: werken in een KMO vind jij een voordeel. Je kunt nl. 
veel verschillende aspecten van het bedrijfsleven leren kennen en verder meegroeien (allround of 
specifiek naargelang je talenten en interesses) 

-je komt terecht in een dynamisch team dat ervan houdt om uitdagingen aan te gaan 

-onze werkfilosofie draait om het principe van uitstekende en snelle service te beiden aan onze 
klanten, daarom investeren we continu in moderne werkmiddelen. 

-je werkomgeving heeft ook een internationaal karakter: het verkoopteam is actief in België, 
Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Onze leveranciers zitten, op hun beurt, in UK, USA, Zwitserland, 
Japan,… 

-je deelt onze passie voor producten waar een verhaal aan vasthangt: kwalitatieve, veilige en mooie 
producten die de zgn. ‘zachte’ mobiliteit (of groene mobiliteit) stimuleren. 



Onze merken zijn : Micro Mobility (Zurich), Nutcase (USA), Tokyobike (Japan), Restrap (UK), 
Earlyrider (UK) 

www.odissey.be 

www.micro-mobility.be 

www.zoevstore.com 

www.tokyobikebelgium.be 

www.restrap.com 

www.earlyrider.com 

 

Ons team vandaag telt 7 medewerkers: 2 zaakvoerders, 2 binnendienst medewerkers, 2 buitendienst 
medewerkers & 1 freelance technische support medewerker. 

 

 

http://www.odissey.be/
http://www.micro-mobility.be/
http://www.zoevstore.com/
http://www.tokyobikebelgium.be/
http://www.restrap.com/

