VACATURE VERTEGENWOORDIGER SPORTKANALEN (M/V)

Regio Oost- en West-Vlaanderen

Na 25 jaar is Continental Sweets Belgium uitgegroeid tot dé specialist in de Food FMCGsector. Ons doel is uitgroeien tot het sterkste distributienetwerk van snoepgoed in België,
Luxemburg en Nederland. Wij commercialiseren een aantal gevestigde zoetwarenmerken
zoals Lutti, Sportlife, Redband, KING et Vicks ®. Daarnaast activeren en distribueren we ook
merken van gelieerde partners als Croky, Jules Destrooper, … in verschillende
verkoopkanalen.
We willen graag een tandje bij steken in de verkoop in verschillende sportkanalen en zoeken
we daarom dringend versterking in de regio Oost- & West-Vlaanderen. We zoeken een
sympathieke en energieke collega met sterke communicatieve vaardigheden die het wil
maken in een commerciële functie.
Heb jij dit allemaal standaard in je bagage zitten en voel je je comfortabel bij onderstaande
omschrijving, solliciteer dan zo snel mogelijk en wie weet is dit wel de start van je droomjob!

Jobinhoud : Wij zoeken een energieke en overtuigende vertegenwoordiger, die een 5-tal
merken (Lutti, Croky, Sportlife, …) zal vertegenwoordigen. Klanten zijn voornamelijk de
kantines van sportclubs, kinderspeeltuinen, ….
Bedoeling is :
 om met de hulp van prospectielijsten nieuwe klanten te winnen voor onze merken
 om bij bestaande klanten een optimale beschikbaarheid van onze merken te
realiseren
 om via leuke promoties en bijzonder publiciteitsmateriaal een betere zichtbaarheid
voor onze merken te realiseren bij die klanten.

Profiel :
-

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent commercieel
ingesteld.
Belangrijker dan het diploma is de wil om initiatief en verantwoordelijkheid te
nemen.
Je bent gedisciplineerd en kan autonoom werken.
Je bent jong en dynamisch en je wilt het maken in een commerciële functie.
Je bent bereid in een flexibel uurschema (ook ‘s avonds & op zaterdag) te werken.
Je kan goed overweg met MS Office en je hebt een basiskennis van Frans.
Je hebt een verzorgd voorkomen en je woont in de regio.
Je hebt een zekere affiniteit met de verschillende sportkanalen en/of geïnteresseerd
in alles wat met sport te maken heeft.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod :
- Een toffe commerciële job in een enthousiast en professioneel bedrijf
- Een goede basisopleiding voor een succesvolle commerciële carrière
- Een competitief salaris
- Wagen (camionette – lichte vracht) en tankkaart
Geïnteresseerd? Stuur uw CV en motivatiebrief naar an.fraipont@continentalsweets.com

