SALESVERANTWOORDELIJKE HORECA
Sector Vlaanderen - Brussel

Functie-inhoud: • fideliseren van de bestaande klanten • prospecteren van nieuwe
opportuniteiten • opmaken en opvolgen van offertes • opzetten en opvolgen van
marketingacties en een verkoopstappenplan • opleiding geven aan nieuwe klanten
m.b.t. het optimaal bereiden van de Delofresh kwaliteitsproducten • over al uw
activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de bedrijfsleiding.
Functieprofiel: • sterke affiniteit met de foodsector • uitgesproken extravert en
performant commercieel profiel • goed logisch en analytisch denkvermogen
• opgewekte teamplayer die transparant is in zijn communicatie • gedegen
opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring • goede tweetaligheid N-F.
Functievoordelen: Delofresh biedt u een uitstekend remuneratiepakket, een
representatieve bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een
goede opleiding en ruime mate van werkautonomie • een aangename werksfeer
binnen een familiale KMO die continu investeert in infrastructuur en mensen.
Interesse? Mail vandaag nog uw sollicitatiebrief met volledige cv naar
info@antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Uw kandidatuur
wordt zeer vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld profiel
beantwoorden, worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek. Alle social distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92
E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Selectie & Individuele screenings

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B

Delofresh (www.delofresh.com) is
een dochterbedrijf van Fermetaillieu
(www.fermetaillieu.be). Het familiaal
landbouwbedrijf is actief in de
productie en verkoop via de korte
keten van aardappelproducten in
brede zin (verse frietjes, geschilde
aardappelen, kookaardappelen...). De
klanten van Delofresh zijn traiteurs,
grootkeukens, frituren, restaurants
en op termijn eventuele retail
klanten. Door dagverse producten,
kwaliteitszorg en flexibiliteit heeft
Delofresh een uitstekend imago
opgebouwd in de markt. Met het
oog op het verder verhogen van het
marktaandeel ziet Delofresh op korte
termijn uit naar een performante m/v:

