
Binnen de Belgische optiekmarkt is De Ceunynck al meer dan 60 jaar een sterke speler. De Ceunynck verdeelt o.a. Nikon & BBGR 
brillenglazen, innovatieve monturen, Nidek slijpautomaten en diverse easy vision hulpmiddelen.

Als versterking van ons team zijn wij momenteel op zoek naar een:
Account manager brillenglazen regio Oost- en West-Vlaanderen (m/v)

Je uitdaging
Als Account manager maken volgende taken deel uit van je takenpakket :

• Opbouwen en onderhouden zakelijke relaties
Sluit overeenkomsten door een relatie op te bouwen, een gedegen uitleg van product en service en nieuwe toepassingen te 
ontwikkelen en te initiëren.  

• Strategisch accountplan
Identifi ceren van marktpotentieel en kwalifi ceren van accounts.

• Verkoopproces initiatie
Initieer het verkoopproces door het plannen van afspraken met klanten door middel van koude acquisitie, het geven van
presentaties en rekening houden met de eisen en wensen van de klant maar het commercieel belang hierbij niet uit het oog 
verliezend.

• Omzet vergroten
Vergroot de omzet van bestaande accounts door nieuwe producten en diensten aan te bieden, kansen in de markt te spotten 
en deze verder te ontwikkelen.

• Strategisch informatie verzamelen
Draag bij aan het verzamelen van strategische marktinformatie door reacties van klanten te volgen. 

• Signaleren behoeften van klanten
Nieuwe producten en diensten aanraden door huidige productresultaten te evalueren & signaleren van behoeften.

• Administratie
Bijhouden van een correcte administratie waaronder bezoekrapporten, contracten, e-mail afhandeling, off ertes etc.

• Kennis onderhouden
Up-to-date houden van vakkennis. 

• Behalen van targets
Voldoen aan salesresultaten door het behalen van de verwachte omzet en targets.

Je profi el
Ben je in het bezit van een graduaat/bachelor Opticien-Optometrist diploma met een eerste ervaring in optiek? 
Beschik je over uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden?
Ben je gedreven en heb je uiteraard een gezonde commerciële instelling? Dan ben je onze toekomstige collega.

Ons aanbod
Graag willen wij onze passie met je delen. Wij bieden je:
Een salaris en bedrijfswagen in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden en mo-
gelijkheden tot het volgen van trainingen. Verder bieden we een prima werksfeer in een professionele organisatie.

Geïnteresseerd in deze uitdaging ?
Kom ontdekken wat wij je te bieden hebben en stuur je kandidatuur naar h.preneel@deceunynck.be


