INTERNALvoorSALES
COORDINATORS
de volgende verkoopgebieden:
1. Duitsland, 2. Centraal-Europa, en 3. Polen-Rusland-Oekraïne-Baltische Staten

Functie-inhoud: U vormt een hecht commercieel
team met uw area sales manager en een order
verwerker. Samen met deze collega’s streeft u er elke
dag opnieuw naar om de commerciële doelstellingen
van uw team te behalen: • fungeren als verlengstuk
en rechterhand van de area sales manager binnen de
organisatie • verkoopactieve ontvangst van klanten
op het bedrijf en (beperkt) op beurzen • opmaak en
opvolging van offertes • intensieve samenwerking met
planning, productie, logistiek, marketing en kwaliteits
controle • aansturen van de orderverwerking.

Functieprofiel: U bent een enthousiaste young potential met een
commerciële hands-on instelling. • Opleidingsniveau: minimum
bachelor; bij voorkeur master of gelijkwaardig door bewezen
ervaring. • Vlot meertalig met als bijkomende specifieke vereiste
een uitstekende beheersing (zowel gesproken als geschreven)
van de Duitse taal (Duitsland), van het Tsjechisch en een tweede
Slavische taal (Centraal-Europa) en van het Pools en het Russisch
(Polen-Rusland-Oekraïne-Baltische Staten). • Vlot informatica
gebruiker; kennis van SAP strekt tot aanbeveling. • Sterk
analytisch en probleemoplossend denkvermogen. • Gedreven
teamspeler met passie voor de job en een winnaarsmentaliteit.

Functievoordelen: Associated Weavers mikt op enthousiaste
intrapreneurs en biedt daarvoor in ruil een competitief remuneratie
pakket, extralegale voordelen, en alle nodige opleidingen en tools
om te slagen in de job. Daarbij krijgt u een ruime mate van werk
autonomie binnen een ambitieus en gerenommeerd bedrijf.
Interesse voor deze functie? 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. Deze aanwerving wordt exclusief
begeleid door advieskantoor 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

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

Enkel voor mensen met passie! Associated Weavers met hoofdzetel in Ronse (www.carpetyourlife.com, de nieuwe website wordt eind 2011 gelanceerd),
is een Europese leidinggevende producent van residentieel kamerbreed tapijt. De inzet van de 430 medewerkers resulteert in een omzet van zo’n 120
miljoen euro die wordt behaald in een vijftigtal exportmarkten. De klanten van Associated Weavers zijn grote distributiegroepen gespecialiseerd in vloer
bekleding, doe-het-zelfketens, groothandels en onafhankelijke speciaalzaken. In het kader van sociaal verantwoord ondernemen streeft Associated Weavers
voortdurend naar het juiste evenwicht tussen een gezonde bedrijfsvoering en aandacht voor mens en milieu. Creativiteit en voortdurende innovatie vormen
samen de belangrijkste hoekstenen van het succes van de onderneming. Teneinde onze verkooporganisatie te versterken zijn wij op zoek naar drie (m/v):

