Met het oog op het verder structureren van de organisatie en het uitbouwen van de marktpositie kijken we
momenteel uit naar een (m/v):

Boralit, gevestigd in Aalter, is een sterkgroeiend internationaal kunststofverwerkend
bedrijf met filialen in Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Het bedrijf is producent van o.a.
waterzuiveringsstations, mazouttanks, regenwatertanks, vet- en benzineafscheiders en
septische putten. Het succes van het bedrijf
is gebaseerd op innovatie, een voortdurende
investeringspolitiek, kwaliteitsgerichtheid en
de inzet van een team van gedreven medewerkers met voornamelijk een doe-mentaliteit.

Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor het coördineren van de commerciële activiteiten. Dit
houdt o.m. in • opvolgen, coachen en motiveren van internal en external sales • opvolgen van de bestaande klanten
en OEM’s • opzetten van marketingacties (beurzen, mailings, advertenties,…) • uniformiseren en opvolgen van de
offerte- en orderflow • observeren van de concurrentie en definiëren van nieuwe product- en marktopportuniteiten
• opvolgen van de aankoopgroeperingen • opvolgen van de verkoopstrategieën in Europa • controleren van de
orderbevestigingen. Over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de bedrijfsleider.
Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door ervaring • een uitgesproken commercieel profiel
• peoplemanager • goede taalvaardigheid N/F/E/D • goede beheersing van administratieve tools.
Functievoordelen: Voor deze functie voorziet Boralit een zeer competitief remuneratiepakket, een goede opleiding,
een ruime mate van werkautonomie en jobzekerheid en doorgroeimogelijkheden in een zeer sterk expansief bedrijf.
Interesse? 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, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een
persoonlijk onderhoud.
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