accountmanager (regio: West- en Oost-Vlaanderen)
Uw functie: U bent integraal verantwoordelijk voor
het uitbouwen van de klantenrelaties in uw regio.
Dit houdt o.m. in: fideliseren van de bestaande
klanten • prospecteren van nieuwe opportuniteiten
in de diverse sectoren • opmaken en negotiëren van
offertes en concreet finaliseren van nieuwe deals
• opzetten en mee uitvoeren van salesondernemende marketingacties • over al uw activiteiten
rapporteert u rechtstreeks aan het management.

Uw profiel: • uitgesproken extravert en commercieel profiel
• hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring
• enkele jaren sectorervaring is een sterk pluspunt maar geen must
• sterke onderhandelaar op B2B-niveau in de meest diverse sectoren
• bij voorkeur woonachtig in de regio • goede talenkennis N-F.

Aanbod: • een goede opleiding • alle nodige tools
om te slagen in de job • een competitief salarispakket • een ruime mate van werkautonomie en
jobzekerheid in een sterk groeiende kmo die in zijn
sector tot de 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

Drukkerij Dejonghe (www.dejonghe.be) is een groeiende en
leidinggevende familiale kmo met een 40-tal werknemers. Het bedrijf
is actief als industrieel toeleverancier van labels voor productiebedrijven in diverse sectoren (huishoudproducten, cosmetica, food,
zuivelindustrie …). Knowhow, innovativiteit, een modern machinepark
en gemotiveerde medewerkers zorgen voor een uitstekend imago in de markt. Met het oog op het verder
versterken van de marktpositie kijken we op korte termijn uit naar een performante (m/v)

