COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER
Sector: Wallonië en Noord-Frankrijk

Functie-inhoud: u bent integraal verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van
uw sector. Dit houdt o.m. in • fideliseren en
uitbouwen van het zakencijfer bij bestaande
klanten • focus ligt vooral op het prospecteren
van nieuwe opportuniteiten. Hiervoor krijgt u
sterke support vanuit internal sales • opmaak
en opvolgen van offerten • ondersteunen en
opvolgen van marketingacties • over al uw
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het
management.

Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau in
functie van de job of gelijkwaardig door
bewezen ervaring • uitgesproken extravert en
commercieel profiel met huntingcapaciteit
• goede tweetaligheid N/F en goede noties
Engels • goed logisch en analytisch denk
vermogen • een doefiguur met sterke persoonlijke ambities en een passie voor verkoop • een
sterke onderhandelaar op alle niveaus.

Functievoordelen: Waelkens ziet uit naar een getalenteerde medewerker en biedt dan
ook • een aantrekkelijk remuneratiepakket bestaande uit een degelijke fikse en een fors en
resultaatgebonden variabel gedeelte • een representatieve bedrijfswagen en alle nodige
tools om te slagen in de job • een sterke logistieke ondersteuning vanuit de commerciële
binnendienst • een ruime mate van werkautonomie binnen een groeiend familiebedrijf dat
in zijn sector tot de absolute top behoort.
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.

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

Waelkens (www.waelkens.be) is een internationaal gerenommeerde fabrikant van vlaggen en banieren, masten, spandoeken,
displays en gepersonaliseerd borduurwerk. Het familiebedrijf onderscheidt zich in de markt vooral op vlak van kwaliteitsgerichtheid en innovativiteit. De klanten van het bedrijf situeren zich zowel in de particuliere, industriële als overheidssector. Met het
oog op het verder uitbouwen van de marktpositie zien we op korte termijn uit naar een performante

