Are you the rock we're looking for?
Area Sales Manager
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
•

Alles begint met te luisteren naar de klant, trends op te volgen en gestructureerd de markt in kaart te brengen. Aan de
hand van deze informatie communiceer je doelgericht naar de designers, die telkens opnieuw producten op maat
ontwikkelen.

•

Ben je succesvol in die gerichte communicatie, dan is de kans op verkoopsucces zeer groot. Zo scoor je order na order, deels
met bestaande klanten, deels bij nieuwe prospecten.

•

Afhankelijk van je talenkennis en ervaring kunnen we je positioneren op Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje of overzeese
markten.

•

Reken op de helft van de tijd (buitenlandse) zakenreizen en deelname aan beurzen.

•

De sales director is jouw coach.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Onze klant mikt op een bachelor met minimum 5 jaar ervaring in een internationale, commerciële salespositie.

•

Je hebt een uitstekende kennis van Engels of Frans aangevuld met minstens één vreemde taal (F/SP).

•

Uiteraard is verkopen datgene wat je echt graag wil doen. Een vleugje creativiteit, graag iets moois maken en affiniteit met een
sterk technisch product zijn de cruciale elementen om de liefde voor het vak te ontwikkelen.

•

Bovendien ben je graag onderweg en kun je je gemakkelijk inleven in verschillende zakelijke culturen.

WAT WIJ BIEDEN
•

Je komt terecht in een dynamische bedrijvengroep, met een Belgische verankering en business units in de Verenigde
Staten, Indië, China, Polen en Oekraïne.

•

Je mag rekenen op een grondige technische opleiding, on the field sales training en veel ruimte voor eigen initiatief.

•

Het salaris wordt bepaald in functie van je ervaring en competenties, aangevuld met een Iphone, laptop, Ipad,
firmawagen met tankkaart en maaltijdcheques.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant maakt deel uit van een groep die koploper is in de markt voor interieurtextiel met vestigingen in België, de Verenigde
Staten, Indië en China.
Misschien liggen ze met stoffen op jouw matras, op jouw zetel, zit het handschrift van de designers in jouw gordijnen of geniet je
iedere morgen van de zachtheid van de badstoffen.
Ze creëren en produceren textiel voor fabrikanten, groothandels, retailers, modehuizen en bekende sportmerken.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

