Sylva groeit en heeft ambities om nog verder te groeien.
Daarom werven wij voor onmiddellijke indiensttreding aan:

COMMERCIEEL TALENT

Boomkwekerijen Sylva uit
Waarschoot is gegroeid
vanuit de succesrijke
boomkwekersfamilie
Van Hulle.
De jonge en dynamische
leiding steunt op een
historische achtergrond van
bosboomkwekerij in de
familie sinds 1750. SYLVA
levert aan Belgische klanten,
maar realiseert 80% van de
omzet in diverse landen van
de E.U. Met een gedreven
milieubewuste visie op
bebossing en
grootgroenvoorziening, zijn
wij al meer dan 40 jaar
toonaangevend in onze
sector. In 2009 werd Sylva
verkozen tot
“Belgische Sierteler van het
jaar” en werd tevens de
eerste “International Grower
of the Year 2009”

Functieomschrijving

Voor je verkoopsregio ben je het uithangsbord van Sylva. Je zorgt
voor een goede communicatie met je klanten in binnen en
buitenland. In het verkoopsseizoen (wintermaanden) ben je het
aanspreekpunt van je klanten en je internationale
vertegenwoordigers. Je werkt vanuit ons kantoor te Waarschoot
waar je de administratieve taken van het volledige verkoopproces
nauwkeurig en verzorgd vervult. In deze maanden ben je ook
aanwezig op verschillende internationale beurzen. In de
zomermaanden ga je regelmatig op prospectiereizen om klanten
en vertegenwoordigers op te volgen.

Opleiding

Diploma hoger onderwijs:
handelswetenschappen,...

Vaardigheden en

Vlotte computerkennis
Klantvriendelijke en commerciële ingesteldheid
Hands-on mentaliteit
Vlotte kennis van het Nederlands, Frans, Engels en Duits
Nauwkeurig, ordelijk en zelfstandig werken
Stressbestendig, flexibel

kennis

marketing,

talen,

economie,

Pluspunten

Plantenkennis en affiniteit met de agrarische sector
Kennis van een andere vreemde taal: (Italiaans,
O-Europese taal, … )
Ervaring in een commerciële functie

Aanbod

Een gevarieerde en voltijdse job binnen een gezonde familiale
KMO in een landelijke en rustige omgeving
Aangename en collegiale sfeer
Zelfstandigheid en variatie van taken
Aantrekkelijk salaris overeenkomstig uw capaciteiten en prestaties

Diversiteit

SYLVA draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.
Bij ons wordt aangeworven op basis van competenties.
Vaardigheden zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, afkomst of
handicap.

Interesse?

Solliciteren kan enkel via e-mail. Stuur je sollicitatiebrief met
curriculum vitae vóór 30/6/2018 naar: info@sylva.be

SYLVA BVBA
‘t Hand 10—9950 Waarschoot
Tel: 09/376 75 75
info@sylva.be www.sylva.eu

