10 juli 2020

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

We zijn op zoek naar:

TRAINEE INTERNATIONAL
SALES MANAGEMENT
(M/V)

Je Functie:
Om zijn ambities waar te maken is de Joris Ide Group steeds op zoek naar jonge talenten die het verschil willen maken in een
markt op internationaal niveau. Daarvoor is er een intensief traineeship die je opleidt om in de toekomst de functie van sales
manager op te nemen en zelf je eigen team, gebied, productgamma te leiden en succesvol resultaten te boeken.

• Je start als trainee, en krijgt een grondige opleiding in alle aspecten van het bedrijf (productie, logistiek, finance, aankoop).
• Vervolgens ga je naar het back-office; het hart van de sales, waarbij je de klanten en het commercieel team zal
•
•
•

ondersteunen. Dit zal je in staat stellen om de dynamieken van de markt te leren begrijpen en met mensen van
verschillende culturen en talen om te gaan.
Stapsgewijs zal je zo inzicht krijgen in de rapporterings-, coachings- en werkwijze van de sales manager. Dit zal je
helpen in de toekomstige begeleiding van mensen, het ontwikkelen van je eigen plan, het lezen van een markt en
het succesvol behalen van je doelstellingen. Hierbij zal je ook deelnemen aan de sales meetings.
Na het doorlopen van de eerste fase ga je mee op klantenbezoek en krijg je vervolgens een eigen klantenbestand/
gebied toegewezen die je verder dient uit te bouwen.
Ten slotte word je sales manager en leid je een team verkopers om zo topresultaten te behalen. Je volgt de
rekrutering van nieuwe verkopers mee op en bouwt je eigen team uit. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding van het verkoopsteam. Je motiveert en begeleidt hen, zorgt voor rapportering, organiseert meetings, ... Je
leidt je team alsof het je eigen onderneming is. Je werkt nauw samen met de andere afdelingen van het bedrijf en
zorgt voor de budgettering.

Je Profiel:

• Communicatief sterk, zelfstandig, commerciële feeling, ondernemerszin
• Zeer goede Talenkennis Nl/Fr/En
• Positieve en teamgerichte drijfveer is een must.
• Masterniveau met maximum 2 jaar werkervaring
Ons Aanbod:
Je komt terecht in een internationale en dynamische omgeving die professionaliteit uitstraalt en waar je nauw samenwerkt
met verschillende afdelingen. Er wordt een marktconform salaris aangeboden met extralegale voordelen. Werken in een
dynamische, sociale en ondernemende sfeer.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.

nv

Joris Ide sa

• Hille 174, B-8750 Zwevezele • T. +32 (0)51 61 07 77 • F. +32 (0)51 61 07 79 • info@joriside.be • www.joriside.com

