
 

 

Wie zijn wij?   
 
Fresenius Kabi is een internationaal bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

• Bij vragen weten klanten uit Nederland JOU te vinden, je bent namelijk hun eerste aanspreekpunt. De 
communicatie loopt via telefoon of mail. 

• Product niet in voorraad? Je stemt af met de Supply Chain afdeling en de Product Manager en 
communiceert de levertermijn naar de klant 

• Te veel producten geleverd of te weinig? Verkeerd geleverd? Foute prijs op factuur? Geen probleem, jij 
lost dit op! Een credit nota opstellen of een retour organiseren is helemaal jouw ding!  

• Product was niet in voorraad maar nu weer wel? YES! Samen met de Product Manager verdeel je de 
vrijgekomen producten aan de hand van de bestellingen en noden bij onze klanten (ziekenhuizen, 
rusthuizen, groothandels,…) 

• Intern communiceer je graag over departementen heen om de nodige informatie voor de klant te 
bekomen 

• Jij volgt elke case op van A tot Z  

• Correcte administratieve afhandeling (in ons SAP systeem) is voor jou zéér belangrijk 

• Je collega van Order Entry is ziek of op vakantie? Jij springt bij waar nodig!  

• Administratie versus klantencontact is 50%-50%  

• Je krijgt energie door problemen aan te pakken en op te lossen.  
klant happy = me happy!  

• Je rapporteert aan de Supply Chain Manager  

Profiel 
 

• Relevante ervaring binnen Customer Service 

• SAP kennis is een pluspunt 

• Je beschikt over een uitstekende kennis Nederlands. Goede kennis Frans is een troef. 

• Je werkt zeer nauwkeurig. Dit is ontzettend belangrijk!  

• Een klacht oplossen vraagt van jou geen energie. Je haalt voldoening uit de oplossing. 

• Je hebt een positieve mindset!  
 

Aanbod 
 

• Een organisatie met het motto “Caring For Life” 

• Een organisatie die inzet op persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer 

• Een dynamisch team van 10 personen dat het departement samen sterker maakt 
 
       Voorts:  

• Fresenius Kabi biedt je een voltijds contract aan van bepaalde duur (4 maanden). Bovendien ontvang je 
een competitief salarispakket (maaltijdcheques, ecocheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en 34 
vakantiedagen/jaar) 

 

Sollicitatie 
 

Sta je te popelen om te starten in je nieuwe functie? Solliciteer dan via  
bene.humanresources@fresenius-kabi.com  
HR Officer: Annick Ballon 
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