www.seurynck.be
Voeders Seurynck is een sterk gerenommeerd familiebedrijf actief in productie van veevoeders voor varkens en runderen.
Een team van gespecialiseerde medewerkers staat dagelijks borg voor topkwaliteit en sterke service naar klanten toe.
Met het oog op verdere groei kijken we op korte termijn uit naar een uitstekende (m/v)

Young Potential voor de regio West-Vlaanderen

Uw functie: U bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw
van de doelgroep varkensbedrijven. Dit houdt onder meer in • een
duurzame relatie onderhouden met bestaande klanten • prospecteren
van nieuwe opportuniteiten • u bent de gesprekspartner van uw
klantenrelatie voor de bedrijfsbegeleiding in brede zin. Daarbij biedt u
advies en oplossingen op maat en zorgt u voor de nodige technische
en administratieve ondersteuning m.b.t. management, wetgeving
en sectoreigen verplichtingen. U doet ook beroep op onze vaste
partners voor een optimale klantenondersteuning. • Over al uw
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de directie.

Uw profiel: • sterke affiniteit met de landbouwsector • opleidingsniveau master of bachelor
• goed logisch en analytisch denkvermogen en
leidinggevende managerskwaliteiten • een goede
commerciële affiniteit is een sterk pluspunt.
Aanbod: Voeders Seurynck biedt een competitief
salarispakket • een goede opleiding • ruime mate
van werkautonomie • jobzekerheid in een
financieel sterk en ambitieus familiebedrijf.

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

Vertegenwoordiger - consulent varkens

