Om de verdere groei en expansie van Gernal te realiseren zijn we op korte termijn op zoek naar een (m/v):

Gernal (www.gernal.be) is actief in
de ontwikkeling en productie van
machines in roestvrij staal voor klanten
uit de vleesverwerking, visverwerking en
convenience industrie. Tot het assortiment
behoren onder andere machines voor het
koken, drogen en roken van vis en vlees,
pasteuriseren met stoom en water, koken en
koelen van rijst, pasta en groenten, bakken,
grillen en frituren. Het bedrijf is internationaal
actief met focus op Nederland, Frankrijk,
Duitsland, Engeland, Ierland
en Spanje.

Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de Europese markt. Dit houdt
onder meer in: • fideliseren van de bestaande accounts • prospecteren van geselecteerde doelgroepen in de
foodprocessingsector • capteren van nieuwe marktopportuniteiten en toepassingsmogelijkheden • opmaak
en opvolging van technische offertes • organiseren van verkoopondersteunende acties • over al uw activiteiten
rapporteert u rechtstreeks aan het management.
Functieprofiel: • u bent een young potential met een relevante verkoopervaring • u hebt interesse om op termijn
50 % in het buitenland actief te zijn • hoger opleidingsniveau • goede talenkennis N/F/E/D • uitgesproken
commercieel profiel met een ruime technische basis • affiniteit met de foodsector is een pluspunt.
Functievoordelen: • een competitief remuneratiepakket • alle nodige tools om te slagen in de job • een ruime
werkautonomie in een zeer stabiel bedrijf met een duidelijke internationale doorgroeistrategie • representatieve
bedrijfswagen.
Hebt u interesse voor deze aanbieding? 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. De aanwerving wordt exclusief begeleid door kantoor Antoon Bulcke.
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