NL - Vacature
Om ons team te versterken zoeken we een

Sales - Account Manager ‘Clients & Events’ (h/f)
Nederlands/frans/engels

Choux de Bruxelles is een dienstverlener voor evenementen. Wij bieden zalen aan voor evenementen, uitzonderlijke
restaurants in het Brusselse, gastenkamers in het hartje van de Belgische hoofdstad, foodtrucks, kooklessen en
verzekeren catering services.

Beschrijving van de functie
•
•
•

U bent verantwoordelijk voor uw klanten van eerste contact tot post-event debriefing.
U creëert een link met uw klanten, identificeert de behoeften, maakt een voorstel, komt met ideeën en
begeleidt de klant gedurende volledige proces.
Voor de realisatie en uitvoering van de evenementen heb je regelmatig contact met onze productie-, onze
operationele en onze logistieke teams.

Aanbod
Contract: Onbeperkte duur
Soort vacature: Full time
Beheren en uitbreiden van de commerciële relaties met de klanten en aanwezigheid tijdens de evenementen ten
einde de kwalitatieve en kwantitatieve aanwezigheid van Choux de Bruxelles te optimaliseren in lijn met de
vooropgestelde objectieven. Onder « klanten » wordt verstaan alle rechtstreekse klanten zoals openbare
instellingen, internationale instellingen, corporate en privésector.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands/frans/engels
Je bent in bezit van B rijbewijs
Graad: Bachelor of Master diploma bij voorkeur in een economische of marketing richting
Professionele ervaring: minimum 3 jaar commerciële ervaring
Je hebt interesse in de sector
Je onderhoudt vlot commerciële relaties en kan tailormade activiteiten implementeren
Je bent sociaal met een sterke persoonlijkheid
Je kan werken met standaard computer applicaties zoals Microsoft Office
Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit, je werkt zelstandig en flexibel
Je straalt professionaliteit en maturiteit uit
Je kan pro-actief reageren en onderneemt initiatieven
Je hebt een scherp oog om Choux de Bruxelles extra in the picture te zetten en je bent permanent op zoek
hoe we onze verkoop kunnen laten stijgen.

Geïnteresseerd
Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 20 augustus 2018 per e-mail aan vacature@chou.be
Meer informatie: www.chouxdebruxelles.be

