ACCOUNTMANAGER
Vlaanderen - Buitendienst
Functie-inhoud:
U bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de bestaande klantenportefeuille en onderhandelt
op een B2B-niveau. Dit houdt o.m. in: een verkoopstappenplan opmaken in samenspraak met de bedrijfsleiding • prospecteren van belangrijke doelgroepen (voeding, elektronica, hygiëne, medische sector, … )
• fideliseren van bestaande klanten • opmaken en opvolgen van offertes • rechtstreeks rapporteren over al
uw activiteiten aan de bedrijfsleiding.

www.allbox.be
Allbox (Harelbeke) is een verticaal geïntegreerd
producent van industriële verpakkingen.
Allbox is een professioneel geleid bedrijf,
financieel kerngezond en met een

Functieprofiel:
U bent een uitstekend commercieel onderhandelaar met een grote overtuigingskracht en bezit een goede
technische affiniteit • u genoot een hogere opleiding (lic. T.E.W. of gelijkwaardig) • een uitstekende kennis
van de Franse taal is een must • doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid zijn uw sterke punten.

hoge rendabiliteit.
Het succes is gebaseerd op drie pijlers:
kwaliteit van de producten en werking van de

COMMERCIEEL MEDEWERKER

organisatie, knowhow en vakkennis opgebouwd

Binnendienst

in meer dan 30 jaar, en flexibiliteit en alertheid ten

korte termijn uit naar twee bijkomende
medewerkers (m/v)

Hebt u interesse voor deze schitterende
aanbieding?
Aarzel niet en schrijf, fax of mail ons met volledig cv
op het adres hierbij.
Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. Wij
behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk.
Indien u aan het gestelde profiel beantwoordt,
zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd
worden voor een persoonlijk onderhoud.

Functie-inhoud:
Als interne salescoördinator zorgt u voor opmaak, bijsturen en opvolgen van offertes • ordertaking en
controle • dagelijks contact met de klanten m.b.t. orders, service en leveringen • telefonische receptie • opvolgen, motiveren en technisch ondersteunen van het verkoopteam.
Functieprofiel:
Opleiding op universitair niveau of gelijkwaardig door ervaring • sterk logisch en analytisch denkvermogen • u bent een uitstekende teamspeler en stressbestendig • u bent vaardig in het gebruik
van pc • woonachtig in de regio • technisch inzicht • doordrongen van de kwaliteitsgedachte
• perfecte tweetaligheid (N/F) is een absolute must.

Functievoordelen:
Voor beide functies voorziet Allbox • een gedegen opleiding • een zeer competitief remuneratiepakket • een aangename werksfeer • jobzekerheid en doorgroeikansen binnen een sterk
expansief bedrijf.
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uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

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

dienste van de klant.
Gezien de sterke groei zien wij thans op

