VERTEGENWOORDIGER AUTOSECTOR
Regio Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant
Onns bedrijf
Xenum is een jong, dynamisch Belgisch bedrijf, actief in de productie van kwalitatief hoogstaande
smeermiddelen en chemische producten voor de autosector. Wij exporteren naar meer dan 25
landen wereldwijd en breiden ons netwerk steeds verder uit. Om een verdere groei op onze
thuismarkt te helpen realiseren, zijn we op zoek naar een dynamisch en getalenteerde
vertegenwoordiger met interesse in auto’s.
Regio Antwerpen/Limburg/Vlaams Brabant
Jouw verantwoordelijkheden
Als vertegenwoordiger breng je actief en doelgericht onze producten op de markt en zorg je voor
het beheer en uitbouw van ons bestaande clienteel.
Je zal onze firma vertegenwoordigen bij diverse professionele verdelers van auto-toebehoren in uw
regio, alsook bij professionele eindgebruikers zoals garagebedrijven en vlootbeheerders.
•
•
•
•
•

Je staat in voor de presentatie en verkoop van ons productengamma.
Je zorgt voor een professioneel advies over nieuwe producten en technieken.
Je motiveert en ondersteunt onze verdelers proactief om onze producten te gaan doorverkopen
aan de professionele eindgebruikers.
Uw deelname aan beurzen en events weet je uit te spelen als een commerciële troef.
Met als basis een bestaand klantenbestand vindt u het een uitdaging om te zorgen voor de
verdere uitbouw van het merk Xenum.

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Opleiding op graduaatsnivau (of gelijkwaardig door ervaring) en minimum 3 jaar relevante
verkoopservaring
Je hebt een sterke persoonlijkheid en een goede commerciële feeling
Je bezit een grote dosis doorzettingsvermogen, dynamisme, werklust en een ‘hands on‘
mentaliteit.
Je weet eindgebruikers zowel technisch als commercieel te overtuigen met technische
argumenten en begeleidt het verdere verkoopproces tussen verdeler en garage.
Je gaat op een gestructureerde manier te werk waarbij je zorgt voor een optimale balans tussen
het opvolgen van de bestaande klanten en het aanbrengen van nieuwe verdeelpunten en
professionele eindgebruikers

Ons aanbod
Binnen een dynamisch groeiend en stimulerend team bieden wij u een aantrekkelijk salaris in
overeenstemming met uw vaardigheden, ervaring, de verantwoordelijkheid van de functie en de
resultaten, aangevuld met diverse extralegale voordelen.
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