Account Manager regio Hageland
Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen, -producten en
-machines met veel toegevoegde waarde. Onze ondernemende en innoverende aanpak levert duurzame
schoonmaakoplossingen op bij o.a. schoonmaakbedrijven, zorginstellingen, openbare gebouwen en
onderwijsinstellingen. Acht vestigingen in de Benelux en Noord-Frankrijk, een fijnmazig distributiesysteem, een
enorme voorraad (10.000 m2) van 3500 artikelen, functionele in huis ontwikkelde e-tools en een vakkundige
ondersteuning door het sales-team staan garant voor een optimale service.
BOMA is een dynamisch groeibedrijf dat 170 mensen tewerkstelt en een omzet realiseerde van EUR 51 miljoen in
2015.
Omschrijving:
Job description:
- Verkoop van schoonmaakmaterialen-, producten en -machines in een professionele omgeving
- Doelcliënteel: openbare instellingen, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen, kleinere schoonmaakbedrijven,
voedingsindustrie en catering, ...
- Opvolgen van een bestaand kliënteel, opvolgen van aanvragen
- Ook prospectie naar nieuwe klanten in overleg met Sales Manager Vlaanderen (1 à 2 per dag).
- Ca. 6 bezoeken per werkdag
- Sector : Hageland (Leuven - Diest - Aarschot - Tienen)
- Telefonisch rapporteren aan de Sales Manager Vlaanderen op dagdagelijkse basis
- Rapporteren aan de Sales Director op periodieke basis
- Ondersteuning door specialisten : consultants, kitchen/food en machinery
- Administratieve ondersteuning door je 'Inside collega' bij Sales Support
- Rapportering van de activiteiten
- ½ dag administratie per week op kantoor
- bezoekrapport via RF-intern registratiesysteem
- weekplanning op maandagmorgen klaar in Outlook
- Volgen van opleidingen (intern of door leveranciers)
- Bijwonen van salesmeetings
Uw profiel:
Wij zijn op zoek naar een betrokken, 'hands-on' en sterk communicatieve Bomito die een bachelor-opleiding
genoot en commercieel is ingesteld.
Onze voorwaarden:
- Voltijds contract van onbepaald duur
- Competitief vast bruto maandsalaris
- Variabel commissiesysteem
- Bedrijfswagen met tankkaart
- Ecocheques en koopkrachtpremie
- Groepsverzekering (pensioenopbouw / invaliditeit / overlijden) + bijkomende groepsverzekering nav paritaire
loonsverhoging
Hoe kan je solliciteren?
Monitor
T.a.v. Philippe Scraeyen
Brouwerslaan 29
BE-2110 Wijnegem

Tel.: 0473 66 27 99
E-mail: philippe@monitor.be

