Specifiek met het oog op het verder uitbouwen van haar evenementen ziet Fedagrim op korte termijn uit naar een
getalenteerd (m/v)

Accountmanager

Fedagrim (www.fedagrim.be), gevestigd in
Brussel, is de Belgische Federatie van de uit
rusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de
Veeteelt en de Tuin. Ze groepeert zowel de
fabrikanten en invoerders van tractoren, land
bouwmachines, tuin-, park- en bosmateriaal, als
de stallenbouwers en stalinrichters. De missie
van Fedagrim bestaat uit het vertegenwoordigen
van haar leden in overlegorganisaties op diverse
niveaus, het verspreiden van doelgerichte infor
matie aan haar leden, het verstrekken van advies,
en het organiseren van evenementen zoals de
internationale landbouwbeurs Agribex, Breedex,
Demo Groen en Potato Europe.

Functie-inhoud: u bent integraal verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de internationale evenementen Agribex,
Breedex, Demo Groen en Potato Europe. Dit houdt o.m. in • fideliseren van de bestaande deelnemers aan de evene
menten • prospecteren van een geselecteerde doelgroep van exposanten-toeleveranciers • negotiëren en afsluiten
van beursdeelnamecontracten • opzetten en opvolgen van marketingacties i.v.m. alle evenementen, met name voor
het aantrekken van bezoekers • over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks op directieniveau.
Functieprofiel: Fedagrim ziet uit naar een • young potential met een uitgesproken extravert en commercieel profiel 
• bachelor marketing, distributie, landbouw of gelijkwaardig door ervaring • een zeer duidelijke affiniteit met de land
bouwsector is een must • uitstekende taalvaardigheid N/F met goede noties Engels • een gedreven entrepreneur voor
wie ‘the job has to be done’.
Functievoordelen: Fedagrim voorziet • een uitstekend remuneratiepakket • ondersteuning door een ervaren team en
alle nodige tools om te slagen • een ruime mate van werkautonomie binnen een gerenommeerde en internationaal
erkende organisatie.
Hebt u interesse voor deze aanbieding? Aarzel niet en schrijf, fax of mail met volledig cv naar dhr. Antoon Bulcke,
Integrale VerkoopZorg. Wij zullen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk behandelen. Indien u aan het gestelde
profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
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