Accountmanager regio Vlaanderen/België
Marie-Stella-Maris is per direct op zoek naar een fulltime (40 uur) Accountmanager die het Sales team komt
versterken in de regio Vlaanderen en België. Als accountmanager ben je het gezicht en aanspreekpunt van
Marie-Stella-Maris in de hospitality markt in België. Je bent sales gedreven en kunt goed zelfstandig op pad
gaan. Je bent goed in het zien van (commerciële) kansen en weet deze te benutten voor Marie-Stella-Maris
care & water producten. Hierbij weet je jouw netwerk slim in te zetten, maar ook uit te breiden. Daarnaast
ben je betrokken, ondernemend, creatief en vind je het belangrijk om onze sociale missie uit te dragen.
Regio: Vlaanderen/België

w
Taken en verantwoordelijkheden

Competenties / kwalificaties

•

•

Minimaal 2 jaar ervaring in een
soortgelijke functie

•

Aantoonbaar netwerk in de
hospitalitybranche in de regio Vlaanderen/
België

•

Je hebt een commerciële instelling

•

Sterke sociale vaardigheden, waarbij je
een gesprekspartner op (elk) niveau kan
zijn

•

Je bent in staat geplande
verkoopdoelstellingen te realiseren en kunt
hier zelfstandig over rapporteren
Je gaat op zoek naar nieuwe kansen voor
Marie-Stella-Maris in de hospitality markt in
de regio Vlaanderen/België

•

Trends binnen jouw gebied signaleren, die
je gebruikt om relevant voor de klant te zijn

•

Netwerken op events en openingen

•

Zelfstandig een plan van aanpak maken en
voorstellen schrijven

•

Je hebt innovatieve en creatieve ideeën
over acquisitie

•

Bezoeken van prospects

•

•

Het onderhouden van een goede relatie
met jouw klanten

Je houdt ervan uitgedaagd te worden en
je flexibiliteit stelt je in staat snel tussen de
velen activiteiten te schakelen

•

Door middel van brandpresentaties jouw
enthousiasme overbrengen op de klant om
verkoop te genereren

•

Zowel vloeiend in Frans als in Nederlands

•

Woonachtig in de regio Vlaanderen/
België

Marie-Stella-Maris biedt jou
Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij een uitdagende en
afwisselende functie in een leuk, jong en ondernemend team.

Herken jij je in dit profiel en ben je klaar voor deze uitdaging? Stuur je CV en motivatiebrief naar
careers@marie-stella-maris.com.

