
27/08/2020
Verkoper - agent - handelsbemiddelaar (m/v) regio

Marche-en-Famenne (commissieloon) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61382082

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens de consommation

Secteur d'activité : Commerce de gros de biens de consommation non
alimentaires divers

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Voor het bedrijf Tissco (www.tissco.eu) zijn wij op zoek naar
verkoper - agent - handelsbemiddelaar (m/v) om ons
verkoopteam te versterken:

2 agenten - voor de regio Marche-en-Famenne

• Je bent een commerciële “hunter”en voert een
gestructureerde, gerichte en georganiseerde prospectie uit
in je afgebakken regio.

• Je kan het commerciële proces van A tot Z begeleiden, dit
houdt in van opmaak offertes tot en met de verkoop (ter
plaatse). De logistiek van goederen ligt op onze schouders.

• Je krijgt een grondige product training om direct aan de
slag te kunnen.

• Je bent zelfstandig in bij-of hoofdberoep als
handelsbemiddelaar en/of agent en wordt uitbetaald volgens
het commissieloon van 25% op je totale verkoopbedrag.

PS. Ben je (ondernemende) student, werkzoekende en/of
ben je gewoon op zoek naar mooie bijverdienste?..

Laat maar gerust weten - wij gaan uw aanvraag individueel
bekijken samen met onze partners (uitzendkantoren).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 2ème degré -
• Bachelier académique -
• Ens. technique 2ème degré -
• Bachelier professionnel -
• Bachelier professionnel -
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• Ens. général 2ème degré -
• Ens. général 3ème degré -
• Master -
• Ens. professionnel 3ème degré -

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)
• [A1] Motocyclettes avec moteur > 400cc (Motorfietsen max
125 cc en 11 kw)
• [A<] Motocyclettes < 25kW (Motorfietsen max 35 kw)
• [A] Motocyclettes, tricycles à moteur (Motorfietsen < 25
kW (18j.) en motorfietsen > 25 kW (21 j./ 2 j. lichte A))
• [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (Auto's < 3,5t en max. 8 plaatsen
met aanhangwagen htm > 750 kg)

Description libre : • De bestelling (beschikbaarheid van producten,
leveringstermijn, behandeling van klachten, ...) en de klanten
(getrouwheidsacties, tevredenheidsenquêtes, aanmaningen,
...) opvolgen

• Klanten: Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)

• Klanten: Kleinhandelaars

• Producten presenteren of demonstreren bij de klant en
advies geven

• Klanten: Bedrijven

• Klanten: Groepen, grote ondernemingen

• Klanten: Key accounts

• Klanten: Overheden, administratie

• De klantenwerving administratief opvolgen en het team
informeren

• Domein: Groothandel

• Verzorgd voorkomen

• Contactvaardig en klantgericht

• Pro-actief in sales en resultaatgericht

• Verantwoordelijk (afspraken naleven)

• Positief ingesteld

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Indépendant

Salaire : Commissieloon van 25% op je totale verkoopcijfers. Mooi
(bij-) verdienmodel met respect voor je privé leven.
Hoogwaardig product assortiment met respect voor
budgetten (zeker in die uitdagende tijden). Product en sales
training. Mensen die je gaan ondersteunen en begeleiden.

Contact

Nom de la personne : Dhr. Albert P.

Téléphone(s) : Bureau : 0486957977

E-mail : info@tissco.eu
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