
23/10/2020
Account Manager Kalkhoff, Derby Cycle Werke GmbH (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824538

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Kalkhoff, vooruitgang “Made in Germany” sinds 1919.

Kalkhoff is een toonaangevende producent op het gebied
van innovatieve E-Bikes en traditionale fietsen. Kalkhoff is
wereldwijd vertegenwoordigd en zetelt in Cloppenburg,
Duitsland.

Sinds 2012 maakt Derby Cycle, waaronder Kalkhoff valt,
onderdeel uit van Pon.Bike waarin ook de merken Focus
Bikes, Gazelle, Union, Cervélo, Santa Cruz Bicycles & BBB
zijn onder gebracht.

Wij zijn per direct op zoek naar een professionele en
gemotiveerde Account Manager België, om ons sales-team
in de Belgie verder uit te bouwen en te versterken. Men is
verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van onze IBD
footprint, evenals het onderhouden van de bestaande
relaties in het Noordoostelijke deel van België.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Verkoop aan ons geselecteerde IBD dealernetwerk door
middel van uitmuntende klantgerichtheid evenals excellente
sales kwaliteiten

• Bezoeken van potentiële -en bestaande accounts op
regelmatige basis met een minimum van iedere 5 weken
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• Rapporteren van dealerbezoeken op wekelijkse basis aan
de Country Group Manager

• Identificiëren van nieuwe mogelijkheden en het maken van
contact met potentiële klanten

• Dealers adviseren bij het maken van voorraad-analyses
om zodoende de voorraad-positie verder te verbeteren

• Actief training geven aan winkelpersoneel op zowel
productniveau als sales-technieken

• Dagelijkse samenwerking met onze Benelux Inside Sales
Manager om zodoende gezamelijk problemen op te lossen
en onze sales -en service ondersteuning verder te
verbeteren

• Ondersteunen van locale -en internationale events (veelal
in het weekend)

• Implementeren van nieuwe sales-strategieën

• Monitoren van verkoopdoelstellingen en actie dan wel
verandering doorvoeren indien nodig

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1824538-inline.html?cid=Partner_LeForem
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