
[Salescoördinator Wallonië - fulltime]

Binnen de Belgische optiekmarkt is De Ceunynck al meer dan 60 jaar een sterke speler. De Ceunynck heeft een eigen productielab 
voor lenzen in Aartselaar en distribueert o.a. Nikon lenzen, innovatieve monturen, Nidek slijpautomaten, software en diverse easy 
vision hulpmiddelen. Met deze oplossingen is De Ceunynck de “One-stop-shop” voor elke onafhankelijke optiekzaak.

Wat zijn je taken?

� Je bent verantwoordelijk voor het coachen van een team van ruim 5 glas- & monturenvertegenwoordigers, zoals:
 - Het gezamenlijk bezoeken van prospects, klanten en het opmaken van jaarovereenkomsten;
 - Het vormen van een essentiële schakel tussen binnen- en buitendienst;
 -  Het gezamenlijk met de Managing Director voeren van de evaluatiegesprekken, dan wel het leveren van input 

ten behoeve van deze gesprekken.

�  Je bent verantwoordelijk voor het beheren van keyklanten en aankoopverenigingen, het maken van afspraken,
accountanalyses en -plannen voor de keyklanten en prospects, evenals het opstellen van acquisitieplannen.

�  Je rapporteert de verkoopresultaten periodiek aan de Managing Director.

�  Je volgt de evoluties in de markt van nabij.

�  Je vertegenwoordigt De Ceunynck op beurzen, activiteiten en events.

Wat heb je daarvoor nodig?
�  Je hebt minimaal hoger onderwijs met succes afgerond of universitair onderwijs.

�  Je hebt een commerciële drive en minstens 3 jaar ervaring in een salesmanagement- en/of key account management 
positie en je weet hoe je mensen kunt motiveren.

�  Je bent communicatief en cijfermatig goed onderlegd.

�  Je hebt ervaring in de optische wereld.

�  Je beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en gaat er elke dag weer voor.

�  Je bent tweetalig Nederlands/Frans.

�  Je beschikt over een basiskennis van Office.

Wat krijg je daarvoor?
Een salaris en bedrijfswagen in overeenstemming met de functie. Ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden en
mogelijkheden tot het volgen van trainingen. Verder bieden we een prima werksfeer in een professionele organisatie.

Belangstelling voor deze vacature? Stuur dan je brief voorzien van 
CV naar i.demeirsman@deceunynck.be. Uitgebreide informatie over 
onze organisatie op onze website: www.deceunynck.be.


