Met het oog op het verder uitbouwen van de marktpositie bij de schilders, de schrijnwerkers, de industrie en de
openbare instellingen zien we thans op korte termijn uit naar een uitstekend (m/v)

Technisch Commercieel
Adviseur
Boca-Paint (www.Boca-Paint.be) is
gevestigd in Roeselare en is een sterk
leidinggevende groothandel in verven,
verfmateriaal, vloerbekleding en machines
voor de professional. Het bedrijf heeft ook
filialen in Brugge, Ieper en Oudenaarde.
De sterke expansie is het gevolg van de
inzet van een hooggekwalificeerd team
van ± 30 vakspecialisten, een exclusief
gamma topmerken en een door de klantvakman sterk gewaarderde service.

Functie-inhoud: U bent volledig verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van uw sector. Dit houdt o.m. in • voorstellen
en verkopen van het productengamma aan de bestaande klanten • prospecteren van nieuwe opportuniteiten
• verzorgen van productdemo’s • capteren van projecten • opmaken en opvolgen van offertes • over al uw activiteiten
rapporteert u rechtstreeks aan het management.
Functieprofiel: u bent een jonge, extraverte en commercieel ingestelde onderhandelaar • u hebt een goede affiniteit
met het schildersgebeuren en bent sterk service-minded • u vormt de perfecte schakel tussen de klanten en de
interne diensten • opleidingsniveau in functie van de job, eventueel graduaatsniveau of gelijkwaardig door ervaring
• u bent een keiharde doorzetter en geoefend PC gebruiker.
Functievoordelen: aan een uitstekende kandidaat biedt Boca-Paint • een uitstekend remuneratiepakket, bedrijfs
wagen, een goede werksfeer en opleiding • alle nodige tools om te slagen
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, wordt u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd voor een
persoonlijk onderhoud. De aanwerving wordt exclusief begeleid door kantoor Antoon Bulcke.
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
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