internal sales assistant directie
Functie-inhoud: • opzetten en ondersteunen van de marketingacties en prospectieaanpak • opmaken en opvolgen van offertes
en aanbestedingen • coördineren van de communicatie tussen externe verkoop, interne verkoop, productie en logistiek
• klantenontvangst in de showroom en presentatie van de producten • stockbeheer voor key accounts • orderinput en facturatie.

Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau master/bachelor of gelijkwaardig door
bewezen ervaring • uitgesproken commercieel profiel met goede talenkennis Frans
en Engels, en goede noties Duits • vlotte pc-gebruiker • goed logisch en analytisch
denkvermogen • stressbestendig en teamplayer.

sales MANAGER West- en Oost-Vlaanderen
Functie-inhoud: • fideliseren van de bestaande klanten en prospecteren van nieuwe opportuniteiten • opmaken en opvolgen
offertes en aanbestedingen • coördineren van de dossieroverdracht naar internal sales • mee opzetten en ondersteunen van
de marketingacties, ontvangen van de klanten in de showroom.
Functievoordelen voor beide functies: Bel-Confect biedt aan performante medewerkers • een
competitief remuneratiepakket met extralegale voordelen • een uitdagende functie en werkautonomie in een expansief bedrijf • een goede opleiding en alle nodige tools om te slagen in de job.

uw professionele partner in
Verkoop- en PersoneelsZorg

Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring
• goed logisch en analytisch denkvermogen en leervermogen • uitgesproken extravert
en commercieel profiel • goede talenkennis N-F-E • stimulerende teamplayer.

Interesse in een van deze functies? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op
onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk.
Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd
worden voor een persoonlijk onderhoud.
Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 - E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

Bel-Confect (www.bel-confect.be) is een snelgroeiende kmo gespecialiseerd in het ontwerp en de confectie van functionele en comfortabele veiligheids- en imagokledij.
Voor de professionele klanten begeleidt Bel-Confect de volledige productiecyclus – van creatie en confectie tot en met de logistieke opvolging. Daarnaast importeert en verdeelt
Bel-Confect tal van exclusieve merken veiligheidsschoenen zoals Puma en Arbesko. Het imago van Bel-Confect wordt in de markt geassocieerd met kwaliteit, knowhow, flexibiliteit
en service. Met het oog op het versterken van de marktpositie kijken we op korte termijn uit naar een performante (m/v):

