SALES PROMOTOR
Regio: Vlaams- en Waals-Brabant, Luik en Limburg
Anda nv is gevestigd in Boortmeerbeek en produceert een breed en kwalitatief
hoogstaand assortiment koude sauzen voor verkoop via groothandelaars aan professionele
horeca-uitbaters. Anda-sauzen worden uitsluitend bereid op natuurlijke wijze en met
zorgvuldig en streng geselecteerde basisproducten. Een doorgedreven kwaliteitsbeleid met
overeenkomstige productiemiddelen, en uiteraard de ervaring en toewijding van alle
medewerkers garanderen de finesse van onze gezonde en overheerlijke sauzen. Heb je trek
in al dit lekkers? Zet er je tanden in al SALES PROMOTOR voor de regio: Vlaams- en WaalsBrabant, Luik en Limburg.

JOUW OPDRACHT:







Na een grondige opleiding in ons productengamma word je de contactpersoon voor onze
klanten: frituur-, pitabar- en restauranthouders. Zij worden beleverd door een aantal
groothandelaars in sauzen en andere horecabenodigdheden.
Toekomstige klanten weet je met een vlot en aangenaam gesprek perfect duidelijk te
maken wat Anda voor hen kan betekenen.
Bestaande klanten overtuig je nog meer Anda-producten uit te proberen. Je informeert
hen stipt over nieuwigheden en acties.
Ook met de groothandelaars bouw je een goede relatie en samenwerking op zodat zij
echte partners worden en blijven.
Je rapporteert systematisch over je activiteiten en resultaten.

JOUW PROFIEL:












Je genoot een opleiding in verkoop of marketing, liefst op bachelorniveau of bent
gelijkwaardig door ruime ervaring.
Je beschikt over een eerste succesvolle werkervaring op commercieel terrein. Je bent
enthousiast op zoek naar een tweede uitdaging.
Ervaring in de snack-frituur-sector is een pluspunt.
Talenkennis: naast het Nederlands, de voertaal in onze firma, is een perfecte kennis van
het Frans absoluut noodzakelijk.
Informaticagebruik schrikt je niet af: Excel, Word, e-mails, databeheer met een
specifieke Anda-applicatie.
Je woont en leeft in je werkgebied zodat je gemakkelijk contacten kan leggen en de
plaatselijke mentaliteit en gevoeligheden aanvoelt. Je hebt de natuurlijke gave om het
vertrouwen van anderen te winnen.
Als persoonlijke kenmerken vallen vooral op: enthousiast en gedreven, opgewekt en vlot
in de omgang, efficiënt en gedisciplineerd in eigen werk en tijdsbesteding, alert voor
nieuws in je sector, ruime zin voor initiatief.
Geen 9-to-5 mentaliteit
Je beschikt over een rijbewijs B.
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SALES PROMOTOR
Regio: Vlaams- en Waals-Brabant, Luik en Limburg
AANBOD:








Een aantrekkelijk vast salaris
Firmawagen (ook voor privégebruik)
Gsm en iPad
Opleiding en regelmatige begeleiding
Veel contacten
Vast werk in een groeiend bedrijf met een collegiale sfeer
Last but not least: een uitgebreid gamma lekkere kwaliteitsproducten.

GEINTERESSEERD?
Stuur je kandidatuur met CV naar Anda nv, t.a.v. de personeelsdienst, Laarstraat 43, 3190
BOORTMEERBEEK of per email naar: jobs@andasauces.be. Wij garanderen een discrete en sollicitant
vriendelijke behandeling van je kandidatuur.
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