
02/12/2020
Account Manager, Pass HR Services (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1830783

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 : • NAMUR [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Bizerba is een internationale onderneming met meer dan
150 jaar ervaring in het verschaffen van technologieën
gebruikt binnen de retail, industrie én logistiek. Met zowel
hardware als software bieden zij slimme oplossingen aan
voor de weeg-, label- en verwerkingsprocessen in deze
sectoren. Sinds hun oprichting in 1866 zijn zij uitgegroeid tot
een multinational met meer dan 4300 werknemers in 120
landen. De Belgische dochteronderneming, gevestigd in
Groot-Bijgaarden, staat bekend om haar uitmuntende
dienstverlening en innoverend karakter.

Om de omzet van het Fresh Food kanaal verder uit te
bouwen in de Belgische en Luxemburgse markt, zoeken zij
momenteel een Account Manager voor Brussel, Wallonië
en Luxemburg.

• U rapporteert aan de Sales Manager.

• U selecteert gericht uw klanten en onderhandelt deals in
Brussel, Wallonië en Luxemburg binnen de Fresh Food
industrie.

• U bouwt mee aan de omzet binnen het u toegewezen
verkoopkanaal waarbij het marktaandeel en zakencijfer
toeneemt, met aandacht voor de marge.

• U maakt deel uit van een internationaal verkoopnetwerk en
ontwikkelt binnen uw marktsegment langdurige
samenwerkingen.

• U herkent en ontwikkelt nieuwe opportuniteiten en
informeert potentiële klanten over uw producten.

• U volgt bestaande contracten op, verlengt deze indien
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nodig en onderhandelt over nieuwe aankoop- en
leveringsvoorwaarden.

• In overleg met de Financial Director controleert u de
kredietwaardigheid van uw klanten en ondersteunt u de
afdeling bij betalingsproblemen.

• U overlegt met de technische afdeling over de nieuwe
projecten en hun implementatie bij de klant.

• U analyseert de markt binnen uw sector en identificeert
trends en noden.

• U werkt nauw samen met het Industry-team en bouwt met
hen aan een eenvormige verkoopstrategie voor de
investeringsgoederen.

• U ontwikkelt marketingactiviteiten en budgetteert deze in
overleg met de Sales Manager, om uw salesactiviteiten te
ondersteunen en versterken.

• U neemt deel aan vergaderingen met het Sales-, Product-
en Application-team en brengt verslag uit over de situatie in
uw markt.

• U staat in voor de administratieve opvolging van uw
salesactiviteiten in het CRM-systeem.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • U behaalde een diploma hoger onderwijs in een
technische of commerciële richting.

• Affiniteit met techniek en de voedingsindustrie zijn een
pluspunt.

• U kan terugvallen op enkele jaren ervaring in een
commerciële, B2B-functie binnen de verkoop van
investeringsgoederen

• U heeft interesse in of ervaring met weeg-, label- en
inspectietechnologieën.

• U kan terugvallen op een netwerk binnen de
voedingsindustrie, of bent bereid om dit uit te bouwen
binnen uw regio.

• U laat geen opportuniteit onbenut en komt met sterke
commerciële voorstellen uit de hoek.
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• U kan vlot werken met MS Office en heeft ervaring met
CRM.

• U bent vlot tweetalig Nederlands-Frans.

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----1830783-inline.html?cid=Partner_LeForem
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