
Bij J. Cortès Cigars kunnen we hiervan meespreken. 
Sterker nog, ons West-Vlaams familiebedrijf combineert de twee. Al 95 jaar staat liefde voor de sigaar hier 
centraal. Met een jaarproductie van meer dan 500 miljoen sigaren en commerciële activiteiten in meer dan 
80 landen is J. Cortès Cigars dé autoriteit op gebied van de Belgische sigarenexport en een wereldspeler in de 
sector. Om onze Sales divisie te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Cortèsien als:

SALES SUPPORT (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 teamplayer.
• Je beschikt over een goede kennis van het MS Office-pakket & specifiek MS Excel.
• 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 Engels en Frans, gesproken en geschreven. 

Aanbod

• Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving, jong & enthousiast team van Cortèsiens 
• Een familiaal bedrijf met korte communicatielijnen
• Training on-the-job
• Een vlot bereikbaar bedrijf in Moen: geen fileleed
• Een omgeving waar volgende waarden centraal staan : 

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

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

“There are two things someone never forgets: his first l ove and his first cigar”
(John Bain).  

SALES SUPPORT (M/V) 


