INTERNATIONAL SALES
Sector BULK en RECYCLING

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

Functie-inhoud: U bent verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de nationale en internationale klantenportefeuille binnen
een straal van ± 300 km rond het bedrijf. Dit houdt onder meer in
• fideliseren van bestaande accounts • prospecteren van nieuwe
opportuniteiten en opvolgen van talrijke spontane leads • capteren van nieuwe marktopportuniteiten en deelnemen aan beurzen
• negotiëren en afsluiten van contracten • intense communicatie met
de interne engineering. Over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de zaakvoerder.
Functieprofiel: • uitgesproken extravert en commercieel profiel • hogere technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring • sterke interesse in frequente buitenlandse verplaatsingen • goede talenkennis
Nederlands, Frans, Engels en Duits • een teamplayer met passie voor
techniek.
Functievoordelen: Deprez Construct is op zoek naar een getalenteerde
medewerker en voorziet in een zeer competitief remuneratiepakket,
alle nodige tools om te slagen in de job, extralegale voordelen en jobzekerheid in een groeibedrijf dat in zijn sector tot de top behoort.
Interesse? 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.

Selectie & Individuele screenings

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B

Deprez Construct
(www.deprez.be) is een internationaal toonaangevend constructiebedrijf op gebied van
intern transport en opslag van
goederen voor drie verschillende
sectoren: voeding, bulkgoederen
en recyclage. Het bedrijf heeft
een uitstekend imago op het vlak
van knowhow, deskundigheid en
integrale projectaanpak vanaf
ontwerp, fabricage, montage tot
en met opstart. Met het oog op
ondersteuning van de verdere
groei zien we op korte termijn uit
naar een performante m/v:

