
Functieomschrijving : Customer Happiness Officer (Vlaanderen)
Contract : voltijds - contract van lange duur
Plaats : Industrielaan 135, Anderlecht
Startdatum : Zo snel mogelijk

Wil je een grote rol spelen in de lancering van de start-up eFarmz in Vlaanderen? Wij werven ons eerste
Nederlandstalige team aan. Kom ons nu versterken! 

OVER EFARMZ

eFarmz werd opgericht in 2013 and geboren uit een eenvoudig idee: de voedingsindustrie in België opnieuw
uitvinden door digitale innovatie naar het lokale voedingsnetwerk te brengen.

Om dit te doen, werkt eFarmz samen met lokale producenten en maakt de toegang tot hun producten
gemakkelijker via zijn e-commerce platform.

Klanten kunnen online meer dan 1000 biologische en seizoensgebonden producten bestellen (fruit,
groenten, zuivelproducten, vlees, vis) en ook maaltijdboxen.

Vandaag is eFarmz de leider van e-shops die biologische en lokale voeding verkopen in Franstalig België.
Het volume van de bestellingen en leveringen steeg van jaar tot jaar en bereikte 150 000 leveringen in 2021
in heel Brussel en Wallonië. 

De volgende grote uitdaging is om eFarmz in september uit te breiden naar Vlaanderen om het bekend te
maken bij Vlaamse klanten, zodat een groter deel van de bevolking toegang krijgt tot de meest geweldige
Belgische producten.

TAAKOMSCHRIJVING

Als Customer Happiness Officer is je belangrijkste missie het dagelijks verzorgen van de klantenservice, met
als uiteindelijk doel het verbeteren van de klanttevredenheid en loyaliteit.
Als onze eerste Nederlandstalige CHO, zal je goed zorgen voor onze groeiende basis van Vlaamse klanten,
maar je zal ook omgaan met Franstalige en Engelstalige klanten.

Uw rol omvat:
● Het snel en efficiënt beantwoorden van berichten van klanten in het Nederlands, Engels of Frans
● Klanten adviseren, voor, tijdens en na hun aankoop, door hen een vriendelijke en gepersonaliseerde

service te bieden, zowel per boodschap als per telefoon



● Problemen van klanten anticiperen, deze oplossen en ervoor zorgen dat ze tevreden zijn met de
geboden oplossing.

● Wekelijks en maandelijks de belangrijkste indicatoren volgen en de vragen van de klanten
analyseren

● Ervoor zorgen dat de belangen van onze klanten altijd centraal staan bij beslissingen en hand in
hand samenwerken met andere afdelingen om de klanttevredenheid te verbeteren (product-, web-,
marketing- en operationele teams)

● Nieuwe oplossingen creëren om feedback van klanten te verzamelen, deze te analyseren en intern
te communiceren

● Verbeteren van de analyse van statistieken met betrekking tot klantloyaliteit en bedenken van
vervolgoplossingen om meer klantbetrokkenheid te creëren

● Werken aan de efficiëntie van de afdeling Customer Service (verbetering van interne processen,
optimalisatie van onze software, coördinatie met de andere teamplayers)

Wat je moet weten: eFarmz is een snel bewegend bedrijf en heeft een duidelijke ondernemende werkcultuur.
Als je staat te popelen om je baan van de grond af op te bouwen en klanttevredenheid naar een hoger
niveau te tillen, dan is dit de juiste plek.

GEWENSTE ERVARING

● Nederlands is je moedertaal
● Je hebt een zeer goed niveau in het Frans en Engels.
● Je hebt goede interpersoonlijke vaardigheden en communiceert graag met klanten. Je kan je

gemakkelijk inleven in hun situatie.
● Je bent comfortabel aan de telefoon.
● Je bent een hands-on persoon. Je weet het hoofd koel te houden in stressvolle situaties en je bent

oplossingsgericht.
● Je hebt een groot analytisch vermogen.
● Je denkt graag creatief en probeert altijd te verbeteren wat beter kan.
● Je denkt dat duurzaam eten de toekomst is.
● Je bent een foodie, net als wij!

PROCES

1) Stuur je cv naar valerie@efarmz.be, samen met je antwoorden op de volgende vragen (in het
Nederlands):

1. Wat is volgens jou een goede klantenservice?
2. Waarom solliciteer je specifiek op deze aanbieding?
3. Hoe denkt u met uw vaardigheden het verschil te kunnen maken?

2) Een gesprek van twintig minuten
3) Een test van een uur
4) Een interview ter plaatse (ontdek ons magazijn en ons team!)


