Schweppes Suntory Benelux is actively looking for a:

Sales Representative HORECA
(Oost-Vlaanderen)
Our mindset
Schweppes Suntory Benelux believes its success is based on inspirational and entrepreneurial teams that are not afraid of
challenges. To build a sustainable business, we also believe it is key to invest in our people development, in a collaborative
and empowerment work environment.

Our adventure together
De Sales representative is verantwoordelijk voor het dagelijks bezoeken van de verkooppunten in zijn/haar sector met als
doel te zorgen voor:
•
•
•
•
•
•

Profile
•
•
•
•
•
•

een optimale beschikbaarheid van onze producten
de visibiliteit van onze merken optimaliseren
een actieve prospectie van de opportuniteiten in zijn/haar sector en een doorgedreven ondersteuning van de
nieuwe klant
het debriefen en rapporteren van de behaalde objectieven
het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de klanten in zijn/haar sector
het aanspreekpunt zijn voor vragen en problemen binnen zijn/haar sector.

Je hebt genoten van een hogere economische opleiding (Bachelor / Master) en hebt ervaring in Sales.
Je bent een commercieel talent met een hart voor HORECA.
Je bent een harde werker die snel aanvoelt welke inspanningen nodig zijn om resultaten te boeken.
Daarom stel je je flexibel op om je - een paar keer per week - ook 's avonds in je cliënteel te begeven. Men kent en
herkent je!
Je wilt je carrière beginnen in een bekende firma met doorgroeimogelijkheden
Je bent Nederlandstalig en beheerst de franse taal uitstekend.

Our offer
• An attractive salary package incl. Company Car
• Multiples career opportunities
• Development programs & coaching

Ready for a new challenge?
Interested to work for Schweppes Suntory Benelux? Please send your resume and a covering letter to Gatienne DUBOIS,
HR Business Partner at OSB.Recruitment@suntory.com .You want to know more about us, visit our websites:
http://www.oranginaschweppes.be/fr & http://www.suntory.com/

