
SHIFT UP & JOIN THE TEAM
WIJ SCHAKELEN EEN VERSNELLING HOGER EN WILLEN U ALS CONTEC SALES MANAGER IN ONS TEAM. 

CONTEC SALES MANAGER (m/w/d)
BELGIE EN LUXEMBURG

CONTEC is een jong merk van Hermann Hartje KG, de toonaangevende Duitse groothandel binnen de fietsindustrie. In slechts 15 jaar tijd is CONTEC 
uitgegroeid tot een van de toonaangevende accessoire-merken in de fietsbranche en biedt vandaag de dag een uitgebreid assortiment fietsonder- 
delen en -accessoires met meer dan 2.200 artikelen en een eigen winkelpresentatie. Vanwege onze dynamische groei zijn we op zoek naar een 
extra account manager voor het gebied: BELGIE en LUXEMBURG.

UW TAKEN 

∙ U wordt het gezicht van ons merk CONTEC voor onze klanten
∙ U bent verantwoordelijk voor de verkoop in uw rayon.
∙ Door uw enthousiasme wint u nieuwe klanten, motiveert u bestaande klanten en bindt u ze voor langere termijn aan ons merk
∙ Door uw klantvriendelijke, professionele manier van werken bent u partner, adviseur en eerste aanspreekpunt voor uw klanten
∙ Na voorbesprekingen met uw klanten voert u de CONTEC-winkelinrichtingen uit
∙ Samen met uw collega’s neemt U deel aan beurzen en evenementen

UW KWALITEITEN

∙ U bent een verkoper in hart en nieren en bent gedreven om de relatie met bestaande klanten te onderhouden en nieuwe klanten te overtuigen 
met ons samen te werken.

∙ Verkoopervaring in de fietsbranche is een voordeel.
∙ U bent gewend om zelfstandig te werken en tegelijkertijd bent u een teamspeler
∙ U hebt een zelfverzekerde houding, bent assertief en hebt goede onderhandelingsvaardigheden
∙ Werken met MS Office-toepassingen is voor u vanzelfsprekend
∙ Intensieve dagen, soms vele kilometers reizen en hotelovernachtingen in het verkoopgebied schrikken u niet af.
∙ Gezien het gebied is een behoorlijke 2-taligheid (NL/FR) een noodzaak

WIJ BIEDEN

∙ Een professionele, dynamische baan met alle noodzakelijke tools om uw job goed uit te oefenen.
∙ Hoge persoonlijke verantwoordelijkheid met ruimte voor initiatief en een sterk team als backoffice
∙ Een boeiende job met veel kansen voor verdere ontwikkeling in een bedrijf dat veel waarde hecht aan wederzijdse loyaliteit, kwaliteit en 

consistentie
∙ Een gedetailleerde inwerkperiode en een langetermijnperspectief
∙ Een aantrekkelijk salarispakket, diverse sociale voordelen, een bedrijfswagen, ook voor eventueel privégebruik volgens de nationale voorschriften

IS UW INTERESSE GEWEKT?

Stuur ons dan uw volledige CV per e-mail. Laat ons weten vanaf welke datum u beschikbaar bent en wat uw salarisverwachtingen zijn. Het is een 
voltijdse baan en niet de bedoeling om als freelancer samen te werken. 

Hermann Hartje KG
t.a.v. dhr. Freddy Keisse
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