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Orangina Schweppes Belgium
Orangina Schweppes Belgium behoort tot de groep Orangina Schweppes die op
Europees vlak voornamelijk bekend staat voor zijn frisdranken.
In België zorgt Orangina Schweppes Belgium voor de productie, verkoop en distributie
van de volgende merken : Schweppes, Orangina, Oasis, Gini, Canada Dry,
Dr. Pepper, Pulco, en Ricqlès.
Orangina Schweppes behoort tot de Suntory Group, een Japanse maatschappij, die
wereldwijd actief is op het vlak van de productie en de verkoop van dranken.

Om bij te dragen tot de ontwikkeling van zijn merken, is Orangina Schweppes Belgium actief
op zoek naar een (m/v) :

Sales Representative Impulse
(Nationaal)
Uwe opdracht
U staat in voor de promotie en verkoop van onze producten bij bestaande klanten en prospectie in de Impulse sector over
heel België.
Jij toont dagelijks uw echte passie voor verkoop en voor onze merken, uw team spirit en uw onderhandelingstalent.

Uwe verantwoordelijkheden
De Sales representative is verantwoordelijk voor het dagelijks bezoeken van de verkooppunten in zijn/haar sector met als
doel te zorgen voor:
-

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.

Uwe profiel
-

Je bent in het bezit van een bachelor of masterdiploma (marketing of commerciële richting)

-

Je hebt een eerste succesvolle ervaring in het Impuls kanaal

-

Je wilt je carrière beginnen in een bekende firma met doorgroeimogelijkheden

-

Je bent ondernemend en klantgericht

-

Je bent tweetalig Nederlands/Frans.

-

We zijn op zoek naar medewerkers met veel enthousiasme, creativiteit en dynamisme.

Klaar voor een nieuwe uitdaging binnen een sterk bedrijf ?
Stuur onmiddellijk uw motivatiebrief en uw CV naar : OSB.Recruitment@os-group.com
Wil jij meer weten over ons geschiedenis, merken en waarden ?
Kijk naar onze websites : www.oranginaschweppes.com en www.suntory.com

