VACATURE

VERANTWOORDELIJKE
EXPORT EN LOYALTY (B2B)
Fritel , sinds 1991 , is een 100 % Belgisch familiebedrijf en bovendien marktleider in België op vlak van o.a. friteuses en wafelijzers. Dankzij de hands-on cultuur en het vernieuwend karakter zijn we aanwezig in alle elektrowinkels met een ruime waaier
aan producten. Denk maar aan wafelijzers, blenders, friteuses, SnackTastic, koffietoestellen, funcooking toestellen ...
Als enige Europese elektrofabrikant met een ontwikkelingsafdeling in huis, heeft Fritel bovendien voor ieder wat wils. Gaande
van starters over gezinnen tot professionals. Stuk voor stuk gaat het om innovatieve gebruiksvriendelijke producten met een
hedendaagse stijl.
FRITEL, Met Smaak bedacht !
Om onze groei en exportstrategie te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste en dynamische persoonlijkheid !

JOUW UITDAGING
•
•

•
•
•
•
•
•

Je staat in voor de communicatie met onze exportklanten en
B2B klanten.
Met je sterke commerciële inzicht maak je offertes, onderhoud je telefonische contacten, bezoekt klanten indien nodig
en stel je nieuwe producten en acties voor.
Je zoekt proactief naar nieuwe marktopportuniteiten.
Je zorgt voor een commerciële uitbouw en verkoop van loyalty
programma’s aan B2B klanten.
Je neemt deel aan events en vakbeurzen.
Je geeft productopleidingen aan klanten en aan nieuwe medewerkers.
Je coördineert deelnames aan events bij klanten.
Voor deze functie werk je nauw samen met de Sales
Manager.

JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•

Je hebt commercieel inzicht, organisatorisch sterk,
zelfstandig en volhardend.
Je beschikt over goede communicatie skills.
Je bent sterk in Frans en Engels
Bachelor of Master
Enthousiaste persoonlijkheid,
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WIJ BIEDEN
Een boeiende en gevarieerde functie in een internationale omgeving bij een stabiel en groeiend familiebedrijf. Fritel hecht
veel belang aan een prettige en stimulerende sfeer.

OVER FRITEL
FRITEL, Met Smaak bedacht !
Smakelijke gerechtjes maken, een geslaagd eindproduct op tafel toveren, genieten en lachende gezichten, het water in de
mond krijgen, samen plezier beleven …Dat is de essentie van FRITEL.
Smaak betekent niet alleen lekker, maar ook Mooi en Stijlvol ! Bij al onze ontwikkelingen streven wij naar een design dat zowel praktisch, gebruiksvriendelijk als hedendaags gestyled .
Met smaak bedacht staat ook voor ontwikkeling en vernieuwing. Fritel beschikt als enige elektrofabrikant in Europa over een
eigen in huis ontwikkelingsafdeling. Jarenlange knowhow en expertise hebben dan ook geleid tot veel innovatieve producten,
patenten en octrooien. De uitgangspunten zijn topkwaliteit, duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en liefst ook multifunctionaliteit.
Met een 30-tal medewerkers in Hasselt timmeren wij elke dag aan de weg om te groeien met onze mooie producten.

IETS VOOR JOU ?
Stuur je CV naar :
Veronique Nahajowski
V.nahajowski@fritel.com
(U kan rekenen op onze discretie)
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