
27/01/2021
Horeca Advisor, La William (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1840316

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 : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Als Horeca Advisor bij het Out Of Home-team van La
William ben je in de eerste plaats een rasechte
relatiebouwer. Iemand die van nature mensen aanspreekt,
een oprechte interesse in hen heeft, hun verwachtingen kan
achterhalen en waar mogelijk ook een antwoord biedt aan
hun noden van het moment.

Iemand die ook steeds de gepaste commerciële
opportuniteiten ziet en daar weet op in te spelen, en de
nodige overtuigingskracht bezit.

Regio:

• Provincie Luxemburg

• Groot Hertogdom Luxemburg

• Frankrijk Lorraine (departementen 54/55/57)

• Heel concreet bezoek je in deze job voor wat betreft jouw
regio dagdagelijks klanten binnen de wereld van frituren,
broodjes- en pitazaken en brasserieën.

• Je weet als geen ander waar die klanten mee bezig zijn,
waar ze van wakker liggen, hoe ze hun zaak verder willen
uitbouwen en vooral... waarmee je hen vanuit La William
verder helpt.

• Klanten kunnen echt op jou rekenen voor nuttige tips en
het achterhalen van tendensen in de markt.

• Zelf heb je namelijk een voortdurende honger om je
expertise in de sector van Food en Fast Service verder uit te
breiden.

• Je kent de kwaliteit van de sauzen van La William en de
uitstekende service van het OOH-team van La William door
en door.

• Je verkondigt het ook aan iedereen die het horen wilt en
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weet zo je netwerk van klanten (pro-)actief verder uit te
bouwen.

• Dit alles doe je samen met jouw collega’s Horeca Advisors
en onder deskundige begeleiding van de Field Sales
Manager.

• Daarnaast kan je een beroep doen op een performant
team van binnendienst-medewerkers.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je bent bij voorkeur tweetalig Frans en Nederlands en
hebt noties van Duits

• Een eerste geslaagde saleservaring in horeca of
aanverwante sector is een pluspunt

• Je hebt commerciële feeling en bent een natuurtalent in
verkoop

• Je bouwt graag sterke, persoonlijke relaties op met
bestaande klanten op lange termijn

• Vanuit je commerciële ingesteldheid zorg je voor een
optimale klantentevredenheid en heb je de ‘hands on’
mentaliteit om klanten technisch te helpen

• Je bijt je graag vast in actieve prospectie en slaagt erin
onze producten succesvol te introduceren

• Je bent een teamplayer, maar functioneert vooral perfect
zelfstandig

• Je beschikt over een sterke set organisatorische skills en
kan prioriteiten leggen

• Je bent administratief sterk

• Je gebruikt onze database als stevige basis voor het
inplannen van jouw bezoeken

• Je hebt de nodige flexibiliteit om je aan gewijzigde
omstandigheden aan te passen en bent bereid de ‘extra
mile’ te lopen

• Je bent een sterke persoonlijkheid en weet om te gaan
met de dagdagelijkse uitdagingen die deze functie met zich
meebrengt
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• Je neemt deel aan vakbeurzen en events in onze sector

• Je rapporteert rechtstreeks aan de Field Sales Manager

• Je woont in de provincie Luxemburg

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----1840316-inline.html?cid=Partner_LeForem
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