WE
ARE
HIRING!
SALES BENELUX, FR (GENT/DRONGEN)

VANNESTE LIFESTYLE FOOTWEAR GROUP
Vanneste Lifestyle footwear Group, eigenaar en
Licentie houder van het cycling, lifestyle -schoenmerk
Cycleur de Luxe en “Patrick1892 heritage sneakers,
zoekt voor uitbreiding team naar een gemotiveerde sales
assistent (buitendienst).
JOB INHOUD
· Onder begeleiding van het management team staat u in
voor de promotie, organisatie en verkoop aan klanten
en prospecten binnen specifieke regio’s in de Benelux en
Frankrijk. Dit gebeurd deels via de showrooms, deels via
regionale of internationale beurzen alsook, ter plaatse bij
klanten en prospecten, binnen de schoenen en kleding
handel en complementair met collega’s en agenten.
· Tussen de inkoop seizoenen door, bezoekt u actief
strategische prospects en klanten maakt u concurrentie en
doorverkoop- analyses, en assisteert u met markt info aan
de nieuwe collectie input.
· Complementair, assisteert u bij de opbouw van de nieuwe
collecties, de uitvoering van merchandising bij de klanten.
Kortom, een boeiende, zelfstandige functie, onder het
begeleidend oog en oor van het management team.

FOOTWEAR

PROFIEL
· Sales ervaring binnen retail en /of wholesale
· Vlotte mondelinge en schriftelijke talenkennis NL, FR, EN
· Goede praktische computerkennis en moderne
communicatiemiddelen
· Bachelor diploma in sales management/equivalente
opleiding of werkervaring
· Analytische capaciteiten om assortiment analyses van het
aanbod bij prospecten & klanten en verkoop opportuniteiten te rapporteren, een plan van aanpak en strategie
uit te stippelen en op korte termijn succesvol om te zetten
tot orders
· Persoonlijke kenmerken: organisatorisch sterk, zelfstandig,
proactief, ‘target driven’, stress bestendig, goede
entertainer, ‘team player’ en sportief
WIJ BIEDEN U
· Een uiterst dynamische kader binnen een snel groeiende
KMO structuur in de “hard seller” wereld van de schoen
industrie
· Een markt conform start up package
· Tegen bewezen prestaties en bedrijfsloyaliteit,
doorgroei mogelijkheden
Indien u geboren verkoper bent, u niet terugschrikt om
zelfstandig te reizen, u van mode & schoenen en retail houdt,
U op zoek bent naar een intensieve en boeiende- job binnen
een snel groeiend en ambitieus Europees schoenenbedrijf?
Dan biedt deze vacature u de mogelijkheid om uw carrière
naar een volgend niveau te brengen.

®

Stuur uw motivatie brief en CV naar patrickv@sgavanneste.
com en support@vannestelifestylegroup.com

vannestelifestylegroup.com

