MonaVisa, pionier en marktleider in het plaatsen van spanplafonds en beprinte wanden, zoekt in het kader van uitbreiding
een sterke sales-collega voor de regio Limburg.
We zoeken iemand met de juiste spirit en drive want de uitdaging is groot. Je hebt een sterke affiniteit met interieur en
bent een goeie relatiebouwer.
Het gaat hier om een unieke uitdaging waarbij we op zoek zijn naar volgend profiel: sterke persoonlijkheid, dossiervreter,
collegialiteit, meer dan een gewone drive, trots om part of The MonaVisa Team te zijn en keihard te werken.
Een mooie toekomst ligt hier dan ook klaar voor de juiste kandidaat.

SALES MANAGER LIMBURG
INTERIEURPROJECTEN
FUNCTIE
- Je staat in de eerste plaats in voor het verwerven van nieuwe klanten binnen de regio Limburg
- Daarnaast onderhoud je de bestaande klanten en bouw je deze verder uit
- Tot je klanten behoren (interieur)architecten, designers en projectontwikkelaars
- Je denkt mee met de klant en doet gericht voorstellen op maat
- De projecten volg je van A tot Z op: van een werfbezoek met opmetingen tot offertes en bijkomende administratie
- Daarnaast ben je verantwoordelijk voor en aanwezig in de showroom te Hasselt
- In deze functie rapporteer je aan de zaakvoerder
PROFIEL
- Je hebt minimaal 4 jaar commerciële ervaring
- Je hebt een sterke affiniteit met de interieursector
- Je beschikt over een netwerk van architecten en projectontwikkelaars actief in interieur
- Je hebt een sterke commerciële ingesteldheid en bent sterk in prospecteren
- Je bent zelfstandig en ondernemend
- Dankzij je betrouwbare en gestructureerde werkwijze lever je de juiste rapportages
- In het kader van efficiency ben je woonachtig in de omgeving van Hasselt

AANBOD
- Tof en hip bedrijf met circa 30 werknemers en een zeer goede sfeer
- Grote gedrevenheid binnen het team
- Mooie verloning, bedrijfswagen en extralegale voordelen
- Degelijke opleiding ( producttraining)
- Bedrijf met zeer mooie referenties en goede reputatie!

Enthousiast?
Solliciteer dan onmiddellijk door jouw CV te mailen naar jobs@monavisa.be.
Meer informatie over MonaVisa vind je op www.monavisa.be.

