Account Responsible Retail (regio Beveren)
Voor onze klant, een innovatieve specialist op het gebied van marketing & event logistiek, zijn we op zoek naar
een Account Responsible Retail voor de vestiging in Beveren.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

Je komt terecht binnen een stabiel, dynamisch en snel groeiend bedrijf dat de informele en collegiale
sfeer van een KMO combineert met een internationale ingesteldheid.
Je krijgt een contract onbepaalde duur verder aangevuld met maaltijdcheques en een sterk uitgebouwde
hospitalisatieverzekering.

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je staat in voor de coördinatie, administratie en de projectopvolging van diverse opdrachten voor de
jouw toegewezen klanten. Dit houdt o.a. in:
Overkoepelend overzicht houden van alle projectaanvragen van jouw klanten (verdelingen, decotour,
e.d.)
Het projectmanagement opnemen voor grotere projecten (verdelingen, campagnemateriaal, decotour
e.d.):
Project voorbereiden (berekening materiaal per Point of Sales (POS)) voor de vlekkeloze operationele
uitvoering door de operationele collega’s.
Communicatie met de klant: pro-actief informatie verzamelen, statusopvolging, debriefings.
Projectbudget opvolgen op basis van vaststaande tarieven
Cijferanalyses voorbereiden: materiaalverbruik, dode stock, quotamanagement, budgetstatus, e.d.
De maandelijkse facturatie voorbereiden.
Operationele meetings met verschillende departmenten bij de klant in goede banen leiden: van de
voorbereiding tot de nazorg van de afgesproken acties.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant, zowel op het hoofdkantoor als op de POS, en neemt al
zijn vragen en eventuele klachten ter harte en zorgt telkens voor een passende oplossing. Bovendien zie
je opportuniteiten bij de klanten om nieuwe producten of diensten te lanceren.
Je rapporteert aan de commercieel afdelingsverantwoordelijke.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•

Je beschikt minimum over een bachelordiploma
Je hebt een goede kennis van Office
Je kan je vlot uitdrukken in het Engels zowel mondeling als schriftelijk. Kennis Frans is een pluspunt.
Ervaring in ERP-systemen en CRM-tools is een pluspunt

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

