VACATURE

COMMERCIEEL MANAGER B2B (M/V)
HET COMMERCIEEL BELEID B2B BEPALEN, ORGANISEREN EN UITVOEREN

Mariasteen is één van de grootste maatwerkbedrijven in Vlaanderen en focust als toeleveringsbedrijf
op metaal & montage, hout, horeca, groen en enclave. Met meer dan 900 medewerkers bedient
Mariasteen tal van prominente bedrijven en openbare besturen. Mariasteen maakt deel uit van
Groep Gidts.
Wij zijn dankzij onze sterke groei op zoek naar een nieuwe collega!

Jouw werkterrein








Je bent verantwoordelijk voor het bepalen en uitwerken van het commercieel beleid naar
businessklanten in België en de buurlanden.
Je bent verantwoordelijk voor het behoud en de groei bij de huidige klanten en zorgt voor
het aantrekken van nieuwe klanten.
Je werkt het verkoop- en marketingplan uit en zorgt voor de implementatie en uitvoering
ervan.
Je stemt voortdurend af met de afdelingen werkvoorbereiding, productie, kwaliteit en met
de directie over de implementatie van het commercieel beleid.
Je stuurt een team van 4 personen aan in de commerciële binnen- en buitendienst.
Je organiseert een excellente dienstverlening naar onze klanten.
Je rapporteert aan de eindverantwoordelijke ‘Verkoop en Innovatie’.

Jouw profiel





Je bezit bij voorkeur een master diploma in een economische richting, binnen marketing of
bent gelijkwaardig door ervaring.
Je kan enkele jaren relevante ervaring in de verkoop voorleggen.
Je hebt kennis van ERP en MS-office. Verder beschik je over commerciële inzichten en kennis
over bedrijfsprocessen (technisch inzicht, productiemethodes, kostprijsontwikkeling…).
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod




Een uitdagende en gevarieerde job in een vooruitstrevende en mensgerichte organisatie.
Een stabiele werkomgeving met een open en aangename werksfeer. Respect voor de
combinatie werk en gezin.
Een voltijds contract met een aantrekkelijk uurrooster: 38u werken in 4,5 dagen.

Interesse in deze functie?
Stuur jouw motivatiebrief en cv naar:
jobs@mariasteen.be
Voor meer info kan je bellen naar: 051 230 811 of ga naar mariasteen.be

