ACCOUNTMANAGER
sector: West-Vlaanderen

Functie-inhoud: U bent verantwoordelijk
voor het relatiebeheer binnen uw sector.
Dit houdt onder meer in: • fideliseren en
uitbouwen van het zakencijfer bij bestaande
klanten • prospecteren van nieuwe
opportuniteiten • opvolgen van offertes
• ondersteunen en opvolgen van marketingacties • over al uw activiteiten rapporteert
u rechtstreeks aan het management.

Functieprofiel: hoger opleidingsniveau
(bachelor …) of gelijkwaardig door
bewezen ervaring • logisch en analytisch denkvermogen • uitgesproken
extravert en commercieel • ervaring
in B2B • profiel dat kan focussen op
prospectie • vlot in informaticagebruik
• goede kennis Nederlands/Frans/
Engels.

Functievoordelen: Coeman Packaging biedt: • een uitstekende remuneratie
• een bedrijfswagen • alle nodige tools om te slagen in de job • specifieke product
opleidingen • een stimulerende werksfeer binnen een dynamisch team en een grote
mate van werkautonomie.
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

Coeman Packaging (www.coeman.com) is een internationaal, toonaangevend, rendabel familiaal sterk groeiend bedrijf dat levert aan o.a.
productie- en logistieke ondernemingen. Het gamma omvat verpakkingsmaterialen en -machines (tapes, stretch, dozensluiters, enz.). Samen
met 45 gekwalificeerde medewerkers wordt een geconsolideerde omzet gerealiseerd van 30 miljoen euro in België, Frankrijk en Nederland.
Coeman Packaging heeft een dynamisch imago van kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Met het oog op het verder versterken van de marktpositie,
kijken we op korte termijn uit naar een resultaatgericht (m/v):

