werft aan:

een tweetalige commerciële beursmanager
om projecten te ontwikkelen voor haar BtoC beursportfolio
Uw missie
U hebt een passie voor sales, u hebt verantwoordelijkheidsgevoel en houdt van uitdagingen en u weet
zelfstandig een portfolio van contacten te beheren.
- Na een opleidingsperiode bent u verantwoordelijk voor het beheer van de klantenrelaties en het werven van
nieuwe exposanten volgens een marktontwikkelingsstrategie.
- U plant en organiseert uw verkoopacties met klanten en prospecten om de verkoopdoelstellingen te bereiken
die met de commerciële directie zijn afgesproken.
- Naast de vele contacten die u telefonisch legt en opvolgt, hebt u directe contacten tijdens het
bezoeken van beurzen.
- U neemt deel aan interne commerciële vergaderingen en rapporteert over uw acties en
resultaten aan de projectleider (Exhibition Manager).
- Samen met het toegewijde team bent u tijdens de montage-, tentoonstellings- en ontmantelingsdagen ter
plekke aanwezig en biedt u ondersteuning.
Uw profiel
- Uw persoonlijkheid is essentieel: wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en volhardende sales manager,
die vast van plan is om zijn commerciële doelstellingen te bereiken en in staat is om zijn acties
nauwgezet te plannen en te organiseren en tegelijkertijd een kwaliteitsvolle relatie op te bouwen.
- U bent een teamplayer. U houdt u aan de deadlines en u weet tegelijkertijd om te gaan met stress.
- Gezien de internationale ontwikkeling van sommige projecten kunt u zich goed uitdrukken in het Engels. U bent
bekend met Microsoft Office (word, excel, outlook, powerpoint...). Kennis van het Nederlands is een pluspunt,
evenals affiniteit met de evenementenbranche.
Wij bieden:
- Een baan met boeiende en gevarieerde werkzaamheden binnen een dynamisch
team. - Een werkomgeving waar uw inzet wordt gewaardeerd.
Indiensttreding: onmiddellijk of in overleg.
Werkplaats: Conceptum Exhibitions - Brusselsesteenweg 539 - 3090 Overijse
Hebt u interesse? Stuur uw volledige sollicitatie (motivatiebrief en cv) per e-mail naar
fgodin@conceptum.eu.

www.conceptum.e
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