
 

 

 
 

 
 
Het TCS INTERNATIONAL Team zoekt versterking! 
 
Ben jij op zoek naar een full-time baan? Ben je flexibel, vriendelijk en sociaal en heb je 
affiniteit met de Beauty Branche? Dan is dit precies wat je zoekt! 
 
TCS International is op zoek naar een All-Round Office Medewerker met commerciële 
affiniteiten.  
De helft van je werkzaamheden bestaat uit: 

• Klanten te woord staan 

• Bestellingen opnemen en verzenden 

• Ondersteunen bij de administratie 
 
De andere helft van je werkzaamheden bestaat uit: 

• Het inboeken van afspraken 

• Het bellen van consumenten die informatie hebben opgevraagd 

• Beantwoorden van e-mails en berichten op social media 
 

TCS International ontwikkelt, produceert en verkoopt medische apparatuur. Onze klanten 
zijn salons en praktijken door heel Nederland die werken met onze TC Cryo. Met het TC 
CLINICS concept ondersteunen we ook klanten bij het werven van consumenten die 
behandeld willen worden met de TC Cryo. Dit doen we met behulp van Facebook 
advertenties waar geïnteresseerden hun contactgegevens kunnen achterlaten. Misschien 
heb je onze advertenties al eens voorbij zien komen! Al deze potentiële klanten bellen we op 
en als ze een behandeling willen, boeken we deze direct in de agenda van de desbetreffende 
schoonheidssalon. Het is geen call center, we bellen alleen voor onze eigen salons en zo 
moet dat ook ervaren worden door de mensen die door ons worden gebeld. Belangrijk is dat 
je alles weet over de therapie en de mogelijkheden van de TC Cryo, daarom word je intern 
opgeleid en ondersteund zodat je alle vragen van de mensen die je belt of mailt direct kunt 
beantwoorden. 
 

Wie zoeken wij? 
1) Team Player 
2) Sociaal en betrokken 
3) Flexibel  
4) Service- en oplossingsgericht 
5) Beheerst Engelse taal en schrift 
 

Wat bieden wij? 
1) Prima vergoedingen 
2) Interne opleiding 
3) Hecht, sociaal en dynamisch team 
 
Is dit de uitdaging die jij zoekt?   
Stuur dan je CV met motivatie op naar info@tcsinternational.nl 
 
Tot Snel! 
 
Team TCS International 
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