SALES REPRESENTATIVE RETAIL
België

Functie-inhoud: • u bent integraal verantwoordelijk voor
de sales van ons uitgebreid en exclusief gamma veiligheids- en werkschoenen voor de retail België (werkkledij
winkels, DIY, ijzerwaren- en verfgroothandels,…). Daarbij
zet u zeer sterke focus op het werven van nieuwe klanten
en het uitbouwen van bestaande relaties • u onderhandelt
niet alleen met eindklanten op KMO niveau maar ook op
het niveau aankoopcentrales • verder werkt u mee aan
de uitwerking van een marketingplan en ondersteunt u
dealers tijdens promotie- en opendeurdagen • u communiceert nauw met de interne sales en over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management.
Functieprofiel: • woonachtig in West- of Oost-Vlaanderen
• een eerste saleservaring op retail niveau is een sterk
pluspunt • uitgesproken intrapreneur met sterke gedrevenheid • vlot tweetalig N-F • een effectief salesprofiel is
een must.

Uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Functievoordelen: aan een performante sales (m/v)
biedt Bel-Confect • een meer dan competitief remuneratiepakket met extralegale voordelen • een goede
opleiding en alle nodige tools (incl. representatieve
bedrijfswagen) om te slagen in de job • een professionele support vanuit de totale bedrijfsorganisatie • een
uitdagende functie en werkautonomie in een expansief en zeer gerenommeerd bedrijf.
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, 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

Bel-Confect (www.bel-confect.be) is
een snelgroeiende kmo gespecialiseerd in het ontwerp en de confectie van functionele en comfortabele
veiligheids- en imagokledij. Voor
de professionele klanten begeleidt
Bel-Confect de volledige productiecyclus – van creatie en confectie
tot en met de logistieke opvolging.
Daarnaast importeert en verdeelt
Bel-Confect tal van exclusieve merken veiligheidsschoenen zoals Puma,
Arbesko en het eigen private label
D-Force. Het imago van Bel-Confect
wordt in de markt geassocieerd met
kwaliteit, knowhow, flexibiliteit en
service. Met het oog op het versterken van de marktpositie zien we op
korte termijn uit naar een performante
(m/v)

