
 
  
 
 
 

  
 

Vacature verkoopmedewerker binnendienst  
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende, veelzijdige en fulltime baan in een gezellig team binnen een 

groeiend bedrijf?  Dat komt goed uit, wij hebben een openstaande vacature!   

 

Controllux is een handelsfirma in professionele theater-, studio- en entertainment lichtapparatuur. 

Middels vestigingen in Nederland, België en Luxemburg zijn wij actief in de gehele Benelux. Wij zijn 

exclusief importeur/dealer van o.a.  ETC, Robe, Robert Juliat, ARRI, Prolyte, Astera, High End Systems, 

Verlinde,  Rosco en Kupo.  

Controllux verkoopt, ontwikkelt en installeert lichtregelinstallaties in onder andere theaters, studio's, 

culturele centra, poppodia, scholen en musea. Ook leveren we aan de lichtverhuurders die werkzaam 

zijn in de film -en entertainmentwereld. 

Wegens sterke groei van het bedrijf zijn wij, ter versterking van ons team in België, per direct op zoek 

naar een 

 
Voltijdse medewerker Front Office (M/V/X)  
 
Als Front Office medewerker kom je te werken in een klein maar enthousiast team en ben je 
(mede)verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de dagdagelijkse taken. Je dagelijkse taken 
bestaan onder ander uit;  

- Klanten verder helpen aan de balie – eerste aanspreekpunt 

- Klanten telefonisch verder helpen (NL-FR-ENG) 

- Inkomende mails behandelen en doorzetten 

- Offertes en orders opmaken 

- Het ondersteunen van onze vertegenwoordigers  

- Het opvolgen van projecten/ aanbestedingen  

Wie ben jij?  
- Je kan zelfstandig functioneren maar ook in teamverband werken 

- Je bent verantwoordelijk voor jouw werkzaamheden en werkt accuraat 

- Je bent flexibel, gemotiveerd en creatief in het zoeken naar oplossingen wanneer nodig. 

- Je bent stressbestendig op drukke momenten 

- Je beheerst de Nederlandse taal en kan jezelf behelpen in het Frans en in het Engels 

- Je hebt affiniteit met theatertechniek,TV- en film licht en een brede interesse voor de nieuwste 

ontwikkelingen in de sector 

- Eerdere werk ervaring in de branche waarin we werkzaam zijn is een meerwaarde. 

- Ervaring  met Microsoft Office is een voorwaarde, ervaring met de bedrijfssoftware Exact een pluspunt  

Wij bieden; 
- Een uitdagende, veelzijdige, fulltime job met veel vrijheid 

- Een aangename werkplek met gezellige en enthousiaste collega’s 

- Een passende beloning 

 

 
Voel jij je aangesproken of heb je nog vragen? Graag uw CV met motivatie naar cindy@controllux.be 
 


