
 
 

 

 

SICLI nv is een Belgisch bedrijf, sedert 1923 gespecialiseerd in brandbeveiliging. Met zijn 
hoofdkantoor in Brussel is Sicli met 340 medewerkers marktleider binnen zijn vakdomein. 
In een continu streven naar optimale oplossingen voor zijn klanten biedt Sicli aangepaste 
producten (blussers, haspels, brandweermaterieel), systemen (branddetectie, automatische 
gasblussing, sprinkler, ...) en diensten (onderhoud, opleiding, evacuatieplannen, ...) aan. 
Ter versterking van onze after-sales SYSTEMEN activiteiten zoeken wij: 

 

Administratief bediende key accounts 

Job-omschrijving: 

· U staat in voor het beheer van grote klanten, KEY ACCOUNTS genaamd. 

· U wordt SPOC voor bepaalde klanten die onder jouw bevoegdheid vallen; zowel intern als extern 

· U maakt de voorbereiding van de nazichten voor de diest na-verkoop 

o Aanmaken klanten / adressen in onze database 

o U zet de blussers onder contract, cf de raamovereenskomst of aanbesteding 

o Opvoling van de bestaande dossiers : adreswijzigingen, aanpassing fakturatiegegevens 
 beëindiging van contracten, ... 

· U maakt van de planning op in samenspraak met de andere diensten (blussers, haspels, vaste 
installaties) of soms zelf (voor de klanten in eigen beheer) en stuurt deze planning door naar de 
klant 

· U bestelt onderdelen en wisselstukken voor de technieker 

· Na uitvoering van het nazicht : maakt u de update van het park 

· U verwerkt de werkbonnen met inventaris en QR codes in SALESFORCE / FIRESTAT 

· U zorgt voor de fakturatie van jouw klanten, cf het contract evenals de extra presatities zoals 
bijvoorbeeld de vervangen onderdelen, hervullingen, verplaastingskosten, ... ) conform de tarieven 
(in voege bij de betrokken klant) 

· U maakt pro-forma fakturen voor SAP-klanten 

· U maakt creditnota’s indien nodig, na akkoord van de directie 

· U leert dit alles verwerken in DYNAMICS 

 

 



 

 

 

 

Wat wij van jou verwachten : 

· U bent bij voorkeur Nederlandstalig, met goede basiskennis Frans. 

· U heeft ervaring in administratie en bent sterk in communicatie 

· U werkt nauwkeuring en zelfstandig 

· U bent hebt kennis van MS OFFICE (EXCELL, WORD) en OUTLOOK / DYNAMICS 

· U bent een echte team-player en stress-bestendig 

· Eens u bent ingewerkt neemt u initatief 

· U komt terecht in een (h)echt team 

 

Bent u geintresseerd in deze uitdagende functie, waarin je terecht komt in een heel fijn team, 
stuur dan een mail naar Mevrouw Bernard, HR manager, hr@sicli.be en we nemen je op in de 
selectie-procedure. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


