COMMERCIEEL MEDEWERKER – SALES CONSULTANT
Aquarella is een productiebedrijf van hydrocultuurplanten voor de interieurbeplanters alsook een
dienstenbedrijf die plantendecoraties verhuurt en onderhoudt bij bedrijven, overheidsinstellingen
en andere B2B-klanten.
Het productiebedrijf werkt onder de naam van Decofora en is actief op de Europese markt.
Het dienstenbedrijf kent de naam van Nature at Work en voorziet alle toepassingen met planten
en -onderhoud voor de professionele werkomgeving en dit in geheel België. Tijdens het eindejaar
voorzien we kant-en-klare kerstdecoraties op het werk en bij onze klanten, Christmas at Work!
Verder bouwen we actief een merk uit om naar de consument toe te gaan, gekend onder de
noemer van Greenagers! Dit via live pop-ups in onze serres en een webshop in opbouw.
Voor Nature at Work zijn we op zoek naar een commercieel talent (m/v). Een nieuwe uitdaging of
een leuke commerciële job? Jazeker! Kom jij ons team versterken?
Je profiel:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je woont in de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel
Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van de Franse taal alsook de beheersing van het
Engels
Je kan zelfstandig werken, maar bent toch team-player
Je hebt voldoende commerciële feeling en finesse in een B2B-omgeving (alle relevante verkoop
ervaring is een meerwaarde)
Je hebt interesse in planten, ecologie en duurzaamheid alsook oog voor inrichting & decoratie van
de werkomgeving. Je hebt affiniteit met kerstdecoraties
Je denkt mee met het bedrijf, maakt suggesties en neemt ten volle je verantwoordelijkheden op.
Je overlaadt ons met je positieve vibe en enthousiasme!
Je kan werken met MS Office-pakket
Je beschikt over een rijbewijs B
Je takenpakket:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je plant zelf je afspraken en maakt zelf de offertes op maat
Je zoekt actief naar nieuwe en onderhoudt de relatie met bestaande klanten
Je werkt nauw samen met de collega’s van:
▪ productie en groothandel ifv beschikbaarheden planten en bakken
▪ operations ifv planning, uitvoering en opvolging van projecten
Je beheert mee de social media (Facebook/Instagram/LinkedIn)
Je denkt mee aan de marketingdoelstellingen
Je denkt mee aan de opbouw, opvolging en updates van de websites
Ons aanbod:

▪
▪
▪
▪
▪

Flexibele job met kansen voor zelfontplooiing in een bedrijf in volle groei met een leuke dynamiek
Voldoende opleiding van alle producten, diensten en softwarepakketten
Aantrekkelijk salarispakket met hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, groepsverzekering en
groepsbonus
Bedrijfswagen, laptop & smartphone
A lot of fun!
Kan je volmondig ‘ja’ zeggen op bovenstaande punten of kan je ons overtuigen dat jij dé persoon
bent die onze organisatie tot op een hoger niveau kan tillen? Stuur als de bliksem je CV en
motivatiebrief naar benoit@aquarella.be !

