Met het oog op het versterken van de marktpositie kijken we op korte termijn uit naar een performante en
gemotiveerde (m/v):

www.pal.fr
PAL Industries S.A. is een gerenommeerde wereld
speler op het vlak van totaalinrichting van stallen
voor de pluimvee- en varkenssector. Vooral op het
vlak van kwaliteit en knowhow heeft PAL Industries
S.A. wereldwijd naam en faam verworven. De hoofd
zetel van het bedrijf is gevestigd in Sally-sur-la-Lys
(nabij Armentiers) in Frankrijk. Wereldwijd richt PAL
zich via een uitgebreid netwerk van dealers tot grote
eindklanten in de diverse markten. Daartoe beschikt
het bedrijf over een team van salesmedewerkers die
het dealernetwerk activeren en begeleiden in de
salesaanpak. Na overname is PAL in handen van een
internationaal multicultureel management.

Frankrijk

Functie-inhoud: • U bent in eerste instantie integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de divisie
varkensstalinrichting op de Franse markt. Daarbij werkt PAL Industries samen met andere internationaal
gerenommeerde bedrijven. • U legt relaties met de diverse spelers in de markt: eindklanten, stallenbouwers,
installateurs-monteurs. • U werkt de projecten technisch en financieel uit en negotieert ze met de opdracht
gevers. • Ondersteunend aan uw activiteiten verzorgt u de productvoorstellingen en het servicegebeuren.
• Over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management. • PAL Industries garandeert u alle
support en de nodige tijd om tot succes te komen.
Functieprofiel: • Een zeer gedreven en extraverte commerciële Vlaamse manager met een doe-stijl. • Sterke
affiniteit met de sector is een must. • Goede talenkennis F/E/D. • Hogere opleiding of gelijkwaardig door ervaring.
• U bent geen deskworker maar een uitstekende verkooptechnische fieldman.
Functievoordelen: PAL Industries garandeert u: • Een zeer competitief remuneratiepakket. • Een goede onder
steuning. • Een ruime mate van werkautonomie en doorgroeikansen binnen een gerenommeerd bedrijf.
Hebt u interesse voor deze aanbieding? Aarzel 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, wordt u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd voor
een persoonlijk onderhoud.
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