Aluvision nv is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium
designprofielen en verlichting voor standenbouw, showrooms en displays. Ons team telt
ondertussen 70 enthousiaste medewerkers en samen staan we voor innovatie, kwaliteit en
service. De expertise van ons gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd.
Om onze sterke groei te ondersteunen, willen wij ons team uitbreiden met een:

INTERNATIONAL SALES MANAGER

JE FUNCTIE
• Binnen deze uitdagende functie ben je enerzijds
verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van
ons klantenbestand en heb je anderzijds ook
aandacht voor het onderhoud van bestaande
klantrelaties.
• Je bent van nature contactvaardig en weet
dankzij je gemoedelijke aanpak vlot nieuwe
afspraken te genereren.
• Je beschikt over een sterk technisch inzicht en
bent in staat om op een professionele wijze
mee te denken met je klant.
• Op basis van je productkennis weet je
vervolgens oplossingen op maat aan te bieden
en verschaf je grondig technisch advies.
• Ten opzichte van onze interne stakeholders
breng je eveneens op een gestructureerde
wijze verslag uit over de marktsituatie en bepaal
je in overleg de verdere strategische verkoop.
• Bovendien rapporteer je binnen deze functie
rechtstreeks aan de directie.

JE PROFIEL
• Je behaalde minimum een bachelordiploma.
• Affiniteit met aluminium en designproducten is
een pluspunt.
• Een eerste ervaring binnen een technische
commerciële functie is een extra troef, maar
vormt geen must.
• Je bent communicatief sterk en drukt je
mondeling als schriftelijk vlot twee- of drietalig
uit.
• Bovendien ben je bereid om regelmatig
buitenlandse verplaatsingen te maken (40%
van je tijd) en neem je deel aan beurzen.
• Je bent een enthousiaste relatiebouwer die
uitgedaagd wordt door het ontginnen van
nieuwe markten.
ONS AANBOD
• Een uitdagende en vaste job in een sterk
groeiende, internationale omgeving.
• Een open bedrijfscultuur waar innovatie en
klantgericht denken bovenaan staan.
• Een autonome functie met ruimte voor
initiatief en mogelijkheid het volgen van diverse
opleidingen.
• Een enthousiast team van getalenteerde
collega’s.
• Een passende verloning volgens kennis en
ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar julie@aluvision.com. Meer info: www.aluvision.com
of +32 (0)478 13 30 04.
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