districtmanager
Sector Antwerpen-Brabant
Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor de
verdere uitbouw van uw sector. Dit houdt onder meer in:
• fideliseren van de bestaande klanten • actief bezoeken
van architecten, studiebureaus, de bouwvakhandel en aan
nemers in functie van het capteren van nieuwe opportuni
teiten en het activeren van voorschrijfgedrag • opmaken en
opvolgen van offertes • verzorgen van productopleidingen
en deelnemen aan marketingacties • zelf actief capteren
van bouwprojecten in de markt en deze terugkoppelen en
samen bewerken met klanten en voorschrijvers • capteren
van nieuwe toepassingsmogelijkheden • over al uw activi
teiten rapporteert u rechtstreeks aan het management.

Functieprofiel: Voor deze functie zoeken we • een
gekwalificeerde medewerker met hoger opleidingsniveau
en een uitstekende affiniteit naar de bouwsector • concrete
ervaring in een gelijkaardige functie is een zeer sterk pluspunt • u bent een sterke onderhandelaar op alle niveaus
en kan infiltreren in professionele netwerken • u kan niet
alleen negotiëren maar ook afsluiten • daarnaast bent u
ook een enthousiasmerende en transparante teamplayer.

Functievoordelen: Cellumat biedt aan een uitstekend
medewerker • een zeer competitief remuneratiepakket
met extralegale voordelen • een expansieve en
dynamische werkomgeving • alle nodige tools om te
slagen in de job • een ruime mate van werkautonomie
binnen een bedrijf met reële groeiambities.

Interesse voor een van deze functies? 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.

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

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

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

Cellumat (www.cellumat.eu) is een snelgroeiende fabrikant van hoogwaardige cellenbetonblokken voor de bouwsector. Vanuit haar
recente fabriek in Saint Saulve nabij de Frans-Belgische grens worden de producten verdeeld in Frankrijk, België en Nederland.
De succesfactoren van het bedrijf zijn een sterke innovativiteit, kwaliteit en een team van ± 75 gemotiveerde medewerkers.
Met het oog op het versterken van de marktpositie in Vlaanderen zien we op korte termijn uit naar een uitstekend (m/v):

