Artimpex nv produceert en exporteert wereldwijd milieuvriendelijke droogijs straalapparaten onder
haar merknaam CRYONOMIC®.
Artimpex nv ontwikkelde als eerste in Europa de droogijs reinigingsapparaten en profileert zich verder
als innovatieve en creatieve productontwikkelaar met een aantal mooie internationale referenties zoals
ABB, Audi, Goodyear, Rolls Royce, Siemens, Unilever, ,…
Artimpex nv is een dynamische en groeiende Vlaamse KMO die de sales afdeling wil versterken met
een Sales Support Officer:

Sales Support Officer (m/v)
in een internationale context
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Het takenpakket waarmee je de Sales Afdeling ondersteunt, ziet er als volgt uit::
-

Veelvuldige communicatie met klanten en prospecten over de hele wereld voor lopende projecten
Opvolgen en communicatie ivm lopende orders. Hiervoor stem je af met productie en finance.
De web-aanvragen van prospecten beantwoorden in samenspraak met het sales team
Offertes opmaken met behulp van input van de verkopers en opvolgen
Opzoekwerk van klant- en marktgegevens
Up-to-date houden van website, commerciële documentatie en social media kanalen
Opvolgen en rapporteren van resultaten van de marketing inspanningen
Uitwerken en opvolgen van mailing campagnes
Voorbereiding beurzen, nieuwsbrieven, prijslijsten,…

Kortom, ben je op zoek naar een ondersteunende commerciële job waar je dagelijks zaken bij leert,
dan is dit een job voor jou.
PROFIEL
-

Je bent communicatief, een proactieve en leergierige teamplayer met affiniteit voor technische
producten
Je bent commercieel ingesteld en je denkt klantgericht en analytisch
Je hebt minimum drie jaar relevante ervaring in soortgelijke functie in een B2B omgeving
Je hebt een goede kennis van Engels en Frans, kennis Spaans of Duits is een pluspunt
Je hebt een goede kennis MS Office, basiskennis Indesign, Illustrator en Photoshop is een
pluspunt en je bent vertrouwd met social media
Je beschikt over een ASO diploma gevolgd door Bachelor diploma

WIJ BIEDEN
-

Een boeiende en gevarieerde job binnen een gedreven en dynamische KMO
Een grondige interne opleiding over de producten en toepassingen
Een aantrekkelijk marktconform salaris met heel wat extra legale voordelen
Een contract van onbepaalde duur met 12 ADV dagen

CONTACT
Annick Claes Tel: 09/216 76 90 of 0496/16 02 02 e-mail: annick@artimpex.com
ARTIMPEX - Kleimoer 3 – 9030 Gent – België
Meer info over ARTIMPEX vind je op www.cryonomic.com

