
30/09/2020
Junior Accountmanager, ORYX (H/F/X)

FLANDRE ORIENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1816379

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • FLANDRE ORIENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Jij gaat de Belgische hotelleriesector flink opschudden. Met
het prachtige systeem dat RoomRaccoon biedt, ga jij hotels
door heel België overtuigen van de meerwaarde met deze
software te werken. Het succes is drieledig: zowel hotelier
als gast tevreden en groei voor RoomRaccoon!

RoomRaccoon gelooft oprecht dat veel hoteliers te
omslachtig werken met oude systemen, Excel-bestanden of
papieren reserveringen. Daardoor ontstaan dubbele
boekingen en regelmatig lastige situaties. Jij gaat dit
veranderen in België. Gaaf toch?

Alle leads zijn in kaart gebracht. Jij gaat doelgericht de
Belgische markt aanpakken. Het huidige klantenbestand
zorgt voor een aantal referenties van waaruit jij verder mag
bouwen. Je werkt veel vanuit jouw home-office, doet koude
acquisitie en plant regelmatig een salestrip om heel gericht
meerdere hotels te overtuigen van jullie service. Je verblijft
dan enkele dagen op locatie.

Initieel richt je je op Vlaanderen, maar RoomRaccoon is zich
goed bewust van het enorme potentieel dat ook Wallonië
biedt.

Jij bent het gezicht op de Belgische markt. Maar dit betekent
niet dat je er alleen voor staat en in het diepe wordt gegooid.
Samen met jouw nieuwe collega’s doorloop je een
onboarding van twee weken op het hoofdkantoor in Breda
(NL). Tijdens die dagen krijg je alles te weten rondom
product, markt en organisatie.

Ook daarna blijft iedereen voor je klaarstaan. Aangezien je
redelijk in de buurt van het hoofdkantoor woont, ben je vrij
om zo nu en dan jouw collega’s op te zoeken. Je hebt de
beschikking over Franstalige ondersteuning vanuit de

Page 1



binnendienst en je rapporteert aan de CMO.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Saleskanon

• Ervaring in de hotellerie

• Ondernemende mindset, zin om te pionieren

• Beheersing van de Nederlandse en Franse taal

• Woonachtig in de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen

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----1816379-inline.html?cid=Partner_LeForem
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