
 

 

Sales & Marketing Coordinator 
 

Een team met een missie 

mo-vis is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van 

hoogtechnologische hulpmiddelen voor mensen met motorische beperkingen. Onze focus ligt op 

speciale controlesystemen voor elektrische rolstoelen.  

Sinds de oprichting in 2013, is mo-vis uitgegroeid tot een gerespecteerde internationale speler in deze 

kleine, maar erg gespecialiseerde nichemarkt. Omdat ons bedrijf groeit en we continu streven naar 

een beter service en ondersteuning voor onze klanten, zoeken wij een commercieel-administratief 

medewerker.  

 

Een zeer gevarieerde functie 

 Commercieel 

Offertes en bestellingen uitwerken en opvolgen, onthaal van nieuwe klanten, adviseren van 

bestaande klanten, updaten prijslijsten, monitoren van klantentevredenheid,… 

 Administratie 

Feedback verzamelen en ingeven in ons ERP systeem, opvolgen van klantencontracten, 

bestellen van handleidingen, verzending van producten, versie-opvolging van documenten,… 

 Marketing & communicatie 

Meewerken aan het marketingbeleid van mo-vis, meewerken aan de online communicatie 

(website, social media, blogpost, nieuwsbrief), ondersteuning bij opmaak video- of 

fotomateriaal, ontwikkelen en onderhouden van productinformatie, opvolgen van toon en 

huisstijl, verschillende soorten redactiewerk, handleidingen updaten… 

 

En wie ben jij? 

 Je hebt een bachelordiploma uit een commerciële of andere relevante richting (bv. 

bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, marketing of andere verkooprichting). 

 Voor ons is werkervaring ondergeschikt aan de wil om de handen uit de mouwen te steken en 

bij te leren. 

 Je bent positief ingesteld, kan kritisch nadenken, je houdt van afwisseling en je probeert altijd 

zo zelfstandig mogelijk te werken 

 Je Nederlands en Engels zijn uitstekend. Elke bijkomende talenkennis is een pluspunt. 

 

 

 



  

 

Wat kunnen wij jou bieden? 

 Een vast contract in een stabiel, groeiend bedrijf met een mooie missie (80 of 100% 

bespreekbaar) 

 Marktconforme verloning afhankelijk van je vaardigheden, aangevuld met extralegale 

voordelen  

 Wij bieden een flexibele en aangename werkomgeving aan, waar je veel autonomie hebt, 

alsook mogelijkheden om te leren en te groeien. 

 

Ben je commercieel sterk, maar is marketing minder je ding of omgekeerd? Laat toch iets van je horen! 

De functieomschrijving is ruim, maar kan ingevuld worden volgens jouw interesses en competenties. 

 

Mails met CV naar rebecca.vancraeymeersch@mo-vis.com  

mailto:rebecca.vancraeymeersch@mo-vis.com

