
VACATURE: Internal Commercial Officer

Ubike is een scale-up in de bruisende markt van fietsleasing. Er zijn momenteel
veel bedrijven actief in de markt van groene mobiliteit. Wij zijn anders: 

‘Ontzorgen’ : alles draait bij ons rond het ontzorgen van de fietser, de klant, de
administratie, de collega, … Door mensen te ontzorgen, breng je waarde bij. 

‘Tribe’  :  een tribe is  een hechte gemeenschap die samenleeft  /  -werkt  onder
dezelfde waarden en passies. Onze passie: fietsen. 

‘No nonsense ownership’ : wij zijn een scale-up. Dat wil zeggen dat we geen tijd
hebben voor kantoordiplomatie, een formele takenlijst of een prikklok.  You get
the job done. 

Wat is dan die “the job”?  Super Internal Commercial Officer 

Super: klantgericht, zelfstandig, gemotiveerd, een mondige kracht in twee talen
(FR/NL) en een goed beheersing van Microsoft Office.

Internal commercial officer: Met maximum 5 jaar ervaring in een commerciële
functie,  u ontzorgt accountmanagers en klanten met allerhande administratieve
en commerciële taken. 

Uw missie:

 Eerste contactpunt voor onze klanten en hun medewerkers
 Eerste contactpunt voor onze partner fietswinkels
 Opvolging van de fietsbestellingen (offertes, reporting, facturatie…)
 Operationele co- constructie van ons dagelijks vernieuwd fietsaanbod
 Deelname aan de commerciële opvolging van prospecten en klanten

Wat krijg je hier voor terug? 

Je start in een operational support rol die markconform vergoed wordt met al de
gebruikelijke voordelen en uiteraard,  de mogelijkheid om een topfiets te krijgen
tegen geweldige voorwaarden. We werken vlakbij openbaar vervoer (trein, bus …
) in het bruisende Brussel. 

Je kiest zelf je loopbaan. Wij zijn een scale-up, alles kan. Heb je een idee voor een
business unit die je wil runnen? Wil je CFO, sales of vliegende reporter worden?
Toon wat je kan en bouw uw eigen toekomst op.  

We starten aan de essentials. 

Herkent  u  zichzelf  in  deze  omschrijving,  stuur  dan  uw  CV  en  een  korte
motivatiebrief naar Florence Woitrin, florence@ubike.be
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