Sales manager
Ter Molst International Oostrozebeke is gespeciali
seerd in de ontwikkeling en productie van jacquard
geweven meubel- en gordijnstoffen. Binnen Europa
zijn wij toonaangevend in het middensegment van
het interieurtextiel, met een uitgebreid cliënteel in de
zitmeubelindustrie, de groothandels en een aantal
grote winkelketens. Samen met 110 gekwalificeerde
medewerkers wordt een omzet gerealiseerd van
± 20 miljoen euro. Wij wensen dit nog verder uit te
breiden en zijn op zoek naar een m/v

Functie-inhoud: Als sales manager bent u verantwoordelijk voor de verkoop van onze gordijncollecties - van klassiek
tot zeer modern - binnen Europa. U analyseert de markt en vertaalt de mode en trends naar onze designers. Afhankelijk
van het land waarin u operationeel bent, werkt u rechtstreeks met klanten of stuurt u zelfstandige agenten aan. U bent
minstens 70% van uw tijd op reis en neemt deel aan de belangrijkste interieur- en textielbeurzen. Continue groei is uw
opdracht. U rapporteert hierover aan de commercieel directeur.
Functieprofiel: Hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door ervaring • een uitgesproken extravert en commercieel
profiel • een uitstekende talenkennis F/D/E • regelmatige buitenlandse verplaatsingen spreken u sterk aan • enkele jaren
concrete ervaring is een sterk pluspunt.
Functievoordelen: Aan een uitstekende werknemer biedt Ter Molst International • een zeer competitief salarispakket
met extralegale voordelen • alle materiële tools om te slagen in de job • een ruime werkautonomie en doorgroeikansen
in een financieel zeer stabiel en groeiend bedrijf.
Hebt u interesse voor deze aanbieding?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.
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