commercieel directeur
Functie-inhoud: U bent integraal
verantwoordelijk voor het definiëren van
de verkoopstrategie en de uitvoering ervan.
Dit houdt onder meer in • leiding geven aan
een team van eigen salesmensen en agenten
• advies geven over productcreaties • nego
tiëren van exclusieve licentiecontracten
• opzetten van marketingacties • actief
fideliseren van de grootste keyaccounts
• superviseren en opvolgen van offertes • over
al uw activiteiten rapporteert u op een transparante wijze aan het management.

Functieprofiel: Voor deze functie met grote verantwoordelijkheid ziet Byttebier Home Textiles uit naar
een zeer getalenteerd businessman • opleidingsniveau
master of gelijkwaardig door bewezen ervaring in een
gelijkaardige functie • beschikken over uitstekende
commerciële skills • een peoplemanager die
medewerkers inspireert en hen tot succes brengt
• taalvaardigheid N/F/E. Goede noties Duits en kennis
van andere talen is een sterk pluspunt • zeer goed
analytisch denkvermogen en geoefend pc-gebruiker
• bereidheid tot frequente buitenlandse verplaatsingen
is een must.

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Functievoordelen: Aan de geschikte kandidaat biedt Byttebier • een uit
stekend remuneratiepakket met extralegale voordelen • een representatieve
bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een grote mate
van werkautonomie in een familiaal bedrijf dat in zijn sector tot de Europese
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.

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

Byttebier (www.byttebier-textiles.com) is een Europees gerenommeerd producent en distributeur van hoogkwalitatief bad- en keukenlinnen. 70 % van de omzet is voor de export bestemd. Een hoog gekwalificeerd team
realiseert jaarlijks een omzet van ± 12 miljoen euro. Innovativiteit en creativiteit zorgen ervoor dat voor iedere klant
een specifiek product wordt uitgewerkt dat voor 100 % beantwoordt aan zijn wensen. De klanten zijn grote
distributieketens, groothandels, gespecialiseerde bad- en keukenlinnenwinkels en industriële bedrijven.
Met het oog op het verder uitbouwen van de marktpositie kijken we op korte termijn uit naar een (m/v):

