VERTEGENWOORDIGER
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E-mail: info@antoonbulcke.be - www.antoonbulcke.be

Functie-inhoud: • U bent integraal verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van uw sector. Dit houdt onder meer in
• prospecteren van nieuwe opportuniteiten in de meest diverse sectoren • ﬁdeliseren van de bestaande klanten • opzetten en
mee uitvoeren van marketingacties • opmaken en negotiëren van oﬀertes op basis van door u mee geformuleerde adviezen
• concreet ﬁnaliseren van deals. Over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management.
Functieproﬁel: • uitgesproken extravert en commercieel proﬁel • passie voor bedrijfsvoertuigen en de praktische inrichting ervan • opleidingsniveau in functie van de job • enkele jaren sectorervaring is een sterk pluspunt maar geen must • netwerker met feeling voor opportuniteiten in
functie van te realiseren targets • sterke onder-handelaar op B2B-niveau in de meest diverse sectoren • bij voorkeur woonachtig in de omgeving
Doornik • tweetalig N-F.
Functievoordelen: VTC biedt aan een performant medewerker • een zeer competitief variabel salarispakket met goede ﬁxe
• bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • extralegale voordelen • een goede opleiding en interne ondersteuning
• een ruime mate van werkautonomie en doorgroeikansen binnen een snelgroeiend bedrijf.
Interesse: Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op nevenstaand 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

VTC (www.vtc.be) is een dochterbedrijf van Vynckier Tools
(www.vynckier.biz). VTC biedt een complete oplossing voor het
inrichten van bedrijfsvoertuigen. Door het modulair karakter en
compatibiliteit met alle merken biedt VTC optimale oplossingen
voor het inrichten van zowel kleine als grote voertuigen in de
meest diverse sectoren (elektriciteit, sanitair, verwarming,
garage, depannage, bouw, tuinbouw …) Met het oog op het
versterken van de marktpositie kijken we op korte termijn uit
naar een performant (m/v):

Vlaanderen

