Assistent Customer Experience
Het contact met de klant de inspiratie!
Draag jij zorg voor een fantastische klantbeleving en staat kwaliteit bij jou voorop? Durf je de
telefoon te pakken en vind je trainingen geven geweldig? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In jouw rol als Assistent Customer Experience ga jij ons helpen samen met het marketing- en sales
team. In de laatste fase van het pre- en post- sales proces ben je verantwoordelijk voor het focussen,
het monitoren en optimaliseren van de volledige implementatie van het gebruik van o.a. onze
PurePrep Pathogen kits in geautomatiseerde systemen.
Een mooie uitdaging is om binnen de afgesproken tijdspanne te zorgen voor een tevreden klant in
binnen- en buitenland. Aansluitend is het opbouwen van een goede relatie en open staan voor
innovaties van belang wat leidt tot resultaatgerichte doelen.
Het opleidingstraject door Specialist Customer Experience.

De day-to-day business bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Klanten benaderen via telefonisch contact, het versturen van e-mails, het bezoeken op
locatie en of Teams meetings verzorgen.
• Ruggespraak houden met het Shared Service Center, marketing- en sales team.
• Zorgvuldig documenteren via het CRM systeem.
Kwalificaties
• HBO laboratoriumachtergrond Moleculaire Biologie is een pré
• Communicatief vaardig in woord en geschrift: Nederlands, Engels, Duits en eventueel andere
talen zijn een pré
• Nauwkeurig
• Creatief
• Extrovert: je durft de telefoon op te pakken en contacten te leggen
Je focus ligt op bovenstaande werkzaamheden, maar andere werkzaamheden zijn niet uitgesloten.
We zijn een bedrijf met een pragmatische aanpak waar onze collega's allemaal een hands-on
mentaliteit hebben.
De arbeidsbetrekking is voor 40 uur per week.
Over MolGen
MolGen is een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf, actief op het gebied van moleculaire biologie
met als specialisatie de technologie om DNA / RNA uit diverse materialen te zuiveren. Daarnaast
verkoopt MolGen innovatieve en totaaloplossingen en ontwikkelt MolGen continue nieuwe
producten en services om aan de steeds veranderende vraag van klanten te kunnen voldoen. Op dit
moment is MolGen onder andere zeer actief op het gebied van de verkoop van extractiechemie en
apparatuur om SARS-CoV-2 uit diverse materialen te extraheren.

Neem gerust contact met ons op via jobs@molgen.com.

