Gernal (www.gernal.be) is sedert zijn oprichting
in 1967 actief in de ontwikkeling en productie van
machines in roestvrij staal voor klanten uit de vlees
verwerking, visverwerking en convenience industrie.
Tot het assortiment behoren onder andere machines
voor het koken, drogen en roken van vis en vlees, pas
teuriseren met stoom en water, koken en koelen van
rijst, pasta en groenten, bakken, grillen en frituren. Met
34 medewerkers realiseert het bedrijf een omzet van
± 4,5 miljoen euro. Na de recente overname door een
groep industriële investeerders en om de duidelijke
internationale doorgroeiambitie te realiseren, zien we
nu op korte termijn uit naar een uitstekend (m/v)

Functie-inhoud: U bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de nationale en inter
nationale klantenportefeuille. Dit houdt onder meer in: • Fideliseren van de bestaande accounts. • Prospecteren van
belangrijke doelgroepen in de foodprocessing-sector. • Capteren van nieuwe marktopportuniteiten. • Opmaak en
opvolging van technische offertes. • Organiseren van verkoopondersteunende acties. • Rechtstreeks rapporteren over
uw activiteiten aan de CEO.
Functieprofiel: • U bent een young potential met een relevante verkoopervaring. • Het trekt u aan om op termijn 50%
in het buitenland actief te zijn. • Hoger opleidingsniveau. • Goede talenkennis N/F/E/D. • Uitgesproken extravert en
commercieel profiel met een sterke technische affiniteit. • Een dynamische entrepreneur met doorgroeiambitie.
Functievoordelen: Aan een uitstekend kandidaat biedt Gernal: • Een competitief remuneratiepakket. • Alle nodige tools
om te slagen in de job. • Een ruime werkautonomie in een zeer stabiel bedrijf met een duidelijke internationale door
groeistrategie.
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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