Sales Advisor

ANTALIS NV
Antalis NV, distributeur in papier en enveloppen, karton, synthetische – en verpakkingsproducten, maakt deel
uit van de groep Antalis, Europese marktleider in de sector. Het bedrijf is actief in 4 sectoren (Print, Office,
Visual Communication en Packaging) en heeft vestigingen wereldwijd.
In België heeft Antalis tevens een productievestiging waar dagelijks meer dan 3 miljoen enveloppen van
topkwaliteit de deur uitgaan. Dankzij de inzet en knowhow van haar +/- 160 professionele medewerkers neemt
Antalis NV een belangrijke plaats in op de Belgische markt.
Ter versterking van het commerciële team, waarbij de nadruk wordt gelegd op het uitbouwen van het Nieuwe
Antalis (DNA), zijn we op zoek naar een:

SALES ADVISOR





















U beheert in deze interne commerciële functie de aan u toegewezen klanten en dit in nauwe samenwerking
met de vertegenwoordiger.
Samen met uw vertegenwoordiger werkt u een actieplan per klant uit, met als doel een rendabele
klantenportefeuille uit te bouwen
U noteert de bestellingen voor deze klanten via het informaticasysteem en onderhoudt goede telefonische
relaties met de klant, na ieder contact wordt de informatie aangevuld in ons CRM systeem.
U verkoopt proactief producten en diensten aan (potentiële) klanten uit uw sector.
U bent het dagelijkse aanspreekpunt van de klant en zorgt voor een perfecte afhandeling en opvolging van
offertes en bestellingen (inclusief logistieke en betalingsaspecten).
U onderhandelt met leveranciers over prijzen en levertermijnen.
U beheert en consulteert de klantendatabase en houdt deze up to date via CRM.
U wisselt relevante klant- en marktinformatie uit met uw vertegenwoordiger.

U bent in het bezit van een bachelor
U bent 2-talig Nederlands/Frans, kennis Engels is een troef
U bent vertrouwd met informaticasystemen (voornamelijk MS Office)
U bent commercieel ingesteld, hierbij schrikt prospectie u niet af
U beheerst de kunst van het onderhandelen
U werkt nauwgezet
U denkt proactief en biedt klanten alternatieven aan waar mogelijk
U staat zowel cijfermatig als administratief sterk
U bent stressbestendig
U bent een dynamische, ondernemende en contactvaardige persoonlijkheid die graag in teamverband
werkt






Een grondige opleiding (bedrijf, afdelingen, product,…);
Permanente mogelijkheden tot bijscholing;
Een aangepast en motiverend salaris;
De dynamiek van een onderneming in volle ontwikkeling gekoppeld aan de ondersteuning van een
internationale groep.

ANTALIS NV – Human Resources Department
Z.5 Mollem 318/ 1730 Mollem/België
Els.rombaut@antalis.com
INFO: www.antalis.be

