
Customer Relations
Agent Belux 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING: ANTWERPEN 

C9 moedigt bedrijven aan om een
uitzonderlijke klantenbeleving te creëren en

deze continu te verbeteren, door de noden
en verwachtingen van hun eindklanten goed
te begrijpen. Wij leveren resultaat door een

sterk plan van aanpak, persoonlijke &
team coaching en integratie van kennis.

 
We transform (y)our customers 

into fans!

Over C9 

www.c9-group.com

Ben je getriggerd door deze
opportuniteit? Denk je dat je iets kan
betekenen, ook al voldoe je niet aan alle
voorwaarden? Benader ons vandaag
nog en stuur je sollicitatie naar: 
 jobs@c9-group.com                                                           

mailto:jobs@c9-group.com


3.  Wij beheren alle klachtendossiers als een goede huisvader tot ze volledig
opgelost zijn. Wanneer we een klacht ontvangen, brengen wij deze meteen in
kaart volgens het vastgelegde proces en met de beschikbare tools. Wij
coördineren alle communicatie tussen de klant en de verschillende betrokken
afdelingen (Front office, techniek, wisselstukken, Assistance, garage, andere
interne afdelingen…). 
4.    Elke melding is een case waarvan wij de voortgang van A tot Z bewaken en
waarvan wij de klant van melding tot afhandeling op de hoogte houden en
waarvoor wij oplossingen zoeken. Kortom, samen met ons team overtreffen wij
de verwachtingen van de klant. 
5.    Verder zorgen wij voor het beheer van;
·eigen vervangwagens en de opvolging ervan 
·aanvragen voor verlenging van courtesy cars, in samenwerking met Assistance.
·aanvragen voor financiële tussenkomst van de garages, zowel voor garantie
dossiers als dossiers buiten garantie (tot een bepaald bedrag)

Customer Relations Agent Belux 
Klant C9: Jaguar Land Rover
Plaats van tewerkstelling: Antwerpen 

Jobomschrijving

Wat doen we voor onze klanten? 

Wij vormen een Customer Relations Centre waarin wij, als Customer
Relations Agents, het enige aanspreekpunt zijn voor de klanten van Jaguar
Land Rover en dus ook het “uithangbord” van het merk. 

Als C9 Customer Relations Agents zijn wij er om te luisteren en de behoeften
van de eindklant te begrijpen en zo actief deel te nemen aan de “Customer
Experience” van hun klanten en het Excellence imago van Jaguar Land Rover.
Om dit te bereiken, hebben wij het voorrecht om voortdurend te kunnen
beschikken over de meest recente informatie over het merk en de
automobielwereld op vlak van promoties, producten, evenementen,
wetgeving, ... 

De voornaamste taken van ons Customer Relations Centre zijn: 
1.    Eerste aanspreekpunt zijn voor klanten en prospecten: wij oriënteren,
helpen en staan bij in de verschillende stadia van het klantendossier.
2.   Wij zijn de schakel in de communicatie tussen de eindklant en de
collega’s op de werkvloer. We doen ons uiterste best om een zo hoog
mogelijke klantentevredenheid en een fantastische klantenbeleving te
realiseren.
 

Bij ons Jaguar Land Rover team zijn we op zoek naar een nieuwe collega die ons sterk team met de nodige ervaring komt versterken. 
Deel jij onze interesse voor mobiliteit? Ben jij perfect tweetalig, beschik je over een gedreven houding en stel je de wensen van de klant steeds voorop? 
Dan ben jij de Customer Relations Agent Belux naar wie wij op zoek zijn! 

Onze uitdaging! 

Wie zoeken wij?

Mensen met een geweldige persoonlijkheid, die van nature uit klantgericht zijn en met plezier mensen helpen. 

Proactieve aanpak met een klantgerichte mentaliteit 
Makkelijk in de omgang, in staat om zich goed uit te drukken en de juiste
informatie over te brengen op een beleefde en vriendelijke manier
Inlevingsvermogen en organisatorische vaardigheden zijn noodzakelijke
kwaliteiten om aan de behoeften van de eindklanten te voldoen
Goed kunnen luisteren en graag met klanten spreken over de telefoon, e-mail of
via chat 
Stressbestendig 

Hoger onderwijs/bachelor denkniveau of relevante ervaring in een soortgelijke
functie 
Ervaring als dossierbeheerder is een plus
Studies in communicatie/verkoop of ervaring in verkoop/na-verkoop
(automobiel) is een pluspunt, maar je kan dit compenseren door de juiste
aanpak en persoonlijkheid 

Ideaal profiel:

Intellectueel denkniveau (opleiding) & ervaring:

Perfect tweetalig Nederlands-Frans zowel mondeling als schriftelijk en een
goede kennis van het Engels
Goede kennis van de gangbare informatica tools 
Zeer sterke teamplayer met passie voor mensen 
Interesse en kennis van de automobiel wereld & woordenschat is een groot
pluspunt
Beleefd en vriendelijk ingesteld in alle omstandigheden en kunnen omgaan
met negatieve reacties door een positieve houding aan te nemen

Gepassioneerd door mobiliteit (voornamelijk wagens) 
Basiskennis CRM-systemen 
Ervaring als informant op het Autosalon of vertegenwoordiger in verkoop of
na-verkoop zal de opstart in deze functie zeker vergemakkelijken
Sterk in het stellen van prioriteiten en het combineren van verschillende
taken

Kennis en vaardigheden:

Denk jij op basis van deze jobomschrijving onze ideale Customer Care Agent
te zijn, dan zien we heel graag je kandidatuur tegemoet. 
Heb je bovendien ook nog een van de volgende troeven, dan worden we
helemaal enthousiast!

Ben je getriggerd door deze opportuniteit? 
Stuur je CV en motivatie naar: 
jobs@c9-group.com
en vul alvast het form in via deze QR-code:
 

Wat zit er voor jou in? 

Aantrekkelijk loon in overeenstemming met je ervaring 
Kans op vast contract met extralegale voordelen 
Opleiding en coaching om een echte pro van je te maken in
“klantervaring“
Uurrooster: van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 17u30 (glijdend)
Plaats van tewerkstelling : Antwerpen, mogelijkheid tot thuiswerken te
bespreken na inwerkperiode
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