Accountmanager Centrum-Noord
Nederland

Wie zijn wij?……………………………………………………………………………………………………………………..
Aesthetic Solutions BVBA is gerenommeerd importeur en distributeur van exclusieve
huidverbeterings-en afslankingsproducten en een compleet gamma medische anti-aging- en
afslankingsapparaten voor zowel schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten en dokters in de
Benelux.
Kantoor:
Albert Temmermanstraat 19/B
1731 Zellik
België
Vacature……………………………………………………………………………………………
Wij zijn op zoek naar een Accountmanager voor Centrum-Noord Nederland die ons salesteam komt
versterken.
Je hebt de perfecte kennis omtrent ons gamma van zowel de toepassingen van de producten,
ingrediënten, behandelingen als die van de toestellen. Je bent ook in staat om trainingen bij de klant
zelf te geven indien nodig.
Taken en verantwoordelijkheden:
-

Het gamma uitbreiden bij bestaande klanten en nieuwe klanten aanmaken
Opvolging van bestaande klanten
Targets behalen en verkoopcijfers beheren
CRM pakket beheersen
Vragen van klanten/prospecten kunnen beantwoorden
Lanceringsdagen ondersteunen
Het succesvolle concept kunnen uitleggen bij de klant
Zichzelf bijscholen op zelfstandige basis

Je competenties…………………………………………………………………………………………………………………………
Je bent nauwgezet en werkt planmatig en ordelijk
Je bent gedreven en resultaatgericht, ervaring is een must
Je bent ambitieus en gedreven

Je bent een teamspeler
Je bent flexibel en stressbestendig
Je hebt een stijlvol en verzorgd voorkomen, passie voor schoonheid is een pluspunt
Je bent proactief, positief ingesteld en organisatorisch onderlegd
Je kan klanten overtuigen van de meerwaarde van ons totaalconcepten en sluit contracten af
Je bent communicatief sterk, gaat graag met klanten om en denkt in oplossingen
Je combineert een commerciële attitude met een scherpe analytische geest
Je wilt bijleren en neemt initiatieven om elke dag weer verder te groeien
Het MS Office pakket (Outlook, Word, Excel en PowerPoint) is jou niet vreemd
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Wij bieden jou
Een aantrekkelijk salaris conform je talenten, opleiding en ervaring
Commissie op basis van je verkoopcijfer
Groeps/hospitalisatieverzekering en maaltijdvergoeding
Interne opleiding
Een aangename familiale werksfeer in een snelgroeiend bedrijf
Groeimogelijkheden die recht evenredig zijn met uw inspanningen en resultaten
IS DEZE VACATURE ECHT IETS VOOR JOU?

Stuur je cv met foto en motivatiebrief naar info@aes-solutions.nl
Of neem telefonisch contact op met onze zaakvoerder Ingrid Vander Zijpen via +32 (0)475 57 65 86
Wij behandelen jouw ingezonden cv met zorg en discretie.

