Talens Belgium NV zoekt een gedreven en initiatiefrijke:
Accountmanager (fulltime)
Wie zijn wij?
Royal Talens, fabrikant van wereldbekende fine art & hobbymerken als Rembrandt, Van Gogh,
Amsterdam, Cobra, Talens Art Creation, Bruynzeel, Sakura en Schjerning is sinds 1899 gevestigd in
Apeldoorn. De kwaliteitsproducten van Royal Talens worden vanuit Apeldoorn naar ruim 100 landen
geëxporteerd.
Royal Talens heeft meerdere internationale verkoop- en distributieorganisaties, waaronder Talens
Belgium NV, een verkooporganisatie in de Benelux. Een sales team bestaande uit 4 personen zorgt
hier voor de verkoop van alle Royal Talens producten. Royal Talens is een zelfstandige
dochteronderneming van de Japanse Sakura Color Products Corporation.
Wat houdt de functie in?
In deze uitdagende functie is het uw taak om de commerciële doelstellingen bij uw klanten in België
en Luxemburg te realiseren. Uw voornaamste werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•
•
•

U positioneert onze producten bij bestaande klanten en bouwt de relaties met deze klanten
uit. Hierbij adviseert u hen onder andere met welke assortimentskeuze ze hun omzet kunnen
doen groeien. U bepaalt samen met hen acties op de winkelvloer.
U identificeert en ontwikkelt nieuwe business opportuniteiten door middel van actieve
prospectie.
Aan de hand van vooraf bepaalde doelstellingen en budgetten, initieert en ontwikkelt u
marketing- en verkoopactiviteiten voor en met uw klanten.
Tevens bent u verantwoordelijk voor het opstellen van een accountplan per klant (op basis
van de vooraf bepaalde doelstellingen en budgetten) en zorgt u voor de opvolging,
forecasting en budgettering van uw accountplan.
U verzorgt zowel nieuwe installaties bij de klanten en/of uitbreidingen van producten.

U rapporteert al uw activiteiten op wekelijkse basis aan de Sales Manager.
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?
•
•
•
•
•
•

Retailervaring als accountmanager met een bewezen trackrecord
Ambitieus, daadkrachtig en ondernemend
Flexibel
Creatief ingesteld
Perfect tweetalig (NL/FR), goede kennis van het Engels
Affiniteit in de branche is een pluspunt

Wat hebben wij u te bieden?
Een leuke uitdagende functie binnen een internationale organisatie met gerenommeerde topmerken.
In de organisatie heerst een gepassioneerde en mensgerichte cultuur, waar iedereen met plezier aan
het werk is. Binnen de functie is veel ruimte voor vrijheid en eigen input.
Bent u degene die ons sales team komt versterken?
Wij ontvangen uw motivatie met cv graag zo snel mogelijk via hr@royaltalens.com onder vermelding
van “Accountmanager Talens Belgium”. Indien u vragen heeft over de functie kunt u contact opnemen
met onze afdeling HR, te bereiken via +31 (0) 55-5274671.

