
 

Werken bij EGLO! 
... op de afdeling customer service 
 
EGLO is een snelgroeiende producent en leverancier van consumentenverlichting en plafond 
ventilatoren. Inmiddels is de EGLO groep de Europese nummer 1. Zij vertegenwoordigt een 
omzet van meer dan 500 miljoen euro. Vanuit ons moderne Sales en Distributie Centrum in 
Oosterhout (NB) worden op innovatieve wijze onze klanten in de Benelux, Scandinavië, Verenigd 
Koninkrijk en Ierland voorzien van armaturen en lichtbronnen.  
Op ons kantoor aan het Innovatiepark in Oosterhout worden de sales activiteiten voor de 
Nederlandse markt gecoördineerd. 

 

 
Door de snelle groei en het optimaliseren van de service richting de Nederlandse klant zijn wij op zoek naar een  
 
 

Customer Service Medewerker met affiniteit voor techniek 
(M/V) fulltime 

 
 
Jouw werkzaamheden zijn o.a.         
 

• Invoeren, monitoren en begeleiden van orders van onze project afdeling 

• Eerste aanspreekpunt voor vragen over onze smart light collectie en ventilatoren  

• Informatievoorziening richting collega’s en klanten m.b.t. deze productgroepen 

• Volwaardig mee kunnen draaien als customer service medewerker 

• Afhandelen van algemene orders, retouren en vragen 

• Ondersteuning van de sales afdeling (buitendienst). 
 
 

Deze vaardigheden neem je o.a. mee 
 

• Afgeronde commerciële MBO opleiding en/of HBO-werk- en denkniveau 

• Affiniteit met techniek en je wilt je hierin verder ontwikkelen 

• Een goede representatieve telefoonstem 

• Kennis van MS Office (Excel, PowerPoint) 

• Flair en een commerciële instelling 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Leergierig, proactief en resultaatgericht 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en een goede beheersing van de Engelse taal (in woord en 
geschrift).  

• Kennis van de Duitse taal is een pré. 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 
EGLO is een maatschappelijk verantwoorde onderneming die haar medewerkers een prettige en moderne werkomgeving 
met goede arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Denk aan een collectief pensioen,  personeelskorting op aankopen, collectieve 
ziektekostenverzekering, opleidingen, cursussen, trainingen, fitplan, stoelmassage, vrijdagmiddagborrel, incentives…. 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Ron Vervoort, office manager. Hij is te bereiken op telefoonnummer 
0162 - 482854.  
 
 
Selectieprocedure 
Je motivatie met CV kun je sturen aan EGLO Verlichting Nederland B.V. t.a.v. Ellen Verhaard.  ellen.verhaard@eglo.com.  
De afdeling Personeelszaken is te bereiken op telefoonnummer 06-22849752.  
Een socialmediascreening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
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