
11/02/2021
Sales manager, Talent Selection (H/F/X)

FLANDRE ORIENTALE
FLANDRE OCCIDENTALE

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1844328

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • FLANDRE ORIENTALE

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : BENEO in Tienen maakt deel uit van de Duitse Südzucker
Group. Südzucker, gespecialiseerd in de ontwikkeling en
productie van hoog kwalitatieve nutritionele ingrediënten van
natuurlijke oorsprong, is de grootste suiker producent in
Europa.

Deze Ingrediënten vind je in diverse voedingsproducten: van
dranken tot babyvoeding, van zuivel tot bakkerij producten,
van snoep tot ontbijtgranen en van soep tot sauzen.
Hierdoor draagt BENEO effectief bij aan een gezondere
voeding.

Voor BENEO in Tienen, zijn we op zoek naar een
enthousiaste: Sales manager - Benelux

• Onderhouden van de goede relaties met bestaande
klanten

• Verder ontwikkelen van de markt (potentiële nieuwe
klanten bezoeken, nieuwe product ideeën uitwerken, nieuwe
toepassingen voor de BENEO producten ontdekken,…)

• Ondersteunen van strategische klanten

• Coördineren van klantenprojecten met ondersteunende
departementen (technisch, wetgeving, marketing)

• Opvolgen van het administratieve gedeelte van de
verkopen

• Rapporteren aan de Country Manager Benelux
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Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : • Master diploma in Economie, Handelsingenieur,
Bio-ingenieurswetenschappen, diergeneeskunde,
Bio-chemie, Voedingstechnologie of een gelijkaardig
diploma

• Affiniteit met de voedingsindustrie of voedingsingrediënten

• 1-3 jaar ervaring in een relevante functie

• Commercieel talent

• Goed Nederlands en Engels kunnen spreken, Frans is een
voordeel

• In de mogelijkheid zijn om ongeveer 30-40% van je tijd
naar klanten te gaan

• Enig gevoel voor humor

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----1844328-inline.html?cid=Partner_LeForem
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