Wavesurfer (www.wavesurfer.eu) is een fun- en sportattractie (vast of mobiel, indoor en outdoor) bestaande
uit een bassin waarin recreatieve sporters op een kunstmatige, opstuwende watergolf kunnen leren bodyboarden, wakeskaten, golfsurfen of waterskiën en waarop
professionals hun skills kunnen verbeteren. AFP (Aqua
Fun Projects) Technology staat in voor de internationale
commercialisering van het concept dat fun combineert
met sport en business. Kopers of huurders zijn overheid, privé-investeerders, hotelketens, campings, zwembaden, aquaparken, fitnesscentra, resorts... die een
concept op maat krijgen. Met het oog op het verder
uitbouwen van het internationaal succes zien we op korte
termijn uit naar een gedreven worldwide (m/v)

Functie-inhoud: • opvolgen van de binnenkomende leads via de site
• definiëren van prospectietargets en marketingacties • opmaken en
opvolgen van offertes • ± 30% van uw tijd bent u in het buitenland en
neemt u ook deel aan nichebeurzen • onderhouden van contacten
tussen sales, productie en marktonderzoek • opmaken van manuals
• u bent in alles de rechterhand van de zaakvoerder die meedenkt
en mee onderneemt i.f.v. de verdere succesvolle uitbouw van de onderneming.
Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau met een sterke en
bewezen affiniteit voor businessontwikkeling • een doe-intrapreneur
en creatieve problemsolver • uitstekende taalvaardigheid is een
must (F-E-D met noties Spaans) • een effectieve en relationele onderhandelingsstijl • sterke interesse in internationale verplaatsingen en
zeer sportief ingesteld.

Uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Functievoordelen: • Het moederbedrijf Inotec biedt aan een
succesvolle medewerker: een zeer competitief remuneratiepakket
(te bespreken), een bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in
de job • extralegale voordelen • een goede opleiding en ruime mate
van werkautonomie in een succesvol bedrijf met grote doorgroeiambities.
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
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