
WIJ ZOEKEN EEN DEELTIJDS COMMERCIEEL 
VERTEGENWOORDIGER voor Brussel/Wallonië/Luxemburg

Wat doet Noble-House?

Noble-House  nv  is  producent  en  verdeler  van  biologische  voeding  (superfoods)  en  lichaamsverzorging  in  Euro-
pa. Voor de voeding vertrekken we van Hippocrates’ uitspraak “Laat onze voeding ons medicijn zijn”.   Ons belangrijk-
ste  merk  is  Amanprana.  Om  ons  dynamisch  team  te  versterken  zoeken  wij  op  zeer  korte  termijn  een gedreven 
persoon van minimum 30 jaar, niet-roker, geïnteresseerd in gezonde voeding, ecologie en Fair Trade.

COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER (M/V) deeltijds in de regio Brussel / Wallonië / Luxemburg

Jouw taken:

• Actieve prospectie
• Onderhoud contacten met bestaande klanten (groothandels en grootste bio-winkels)
• Je bouwt met hen een goede relatie op en gaat voor lange termijn sales, je bent ons visitekaartje 
• Je ondersteunt hen, stelt nieuwe producten voor & geeft opleidingen & organiseert infoavonden aan/voor de winke- 
   liers en vertegenwoordigers.
• Je geeft een 20-tal demonstraties per jaar (ook een paar zaterdagen)  in de winkels zelf.
• Je organiseert en neemt deel aan beurzen in jouw regio.
• Je stelt een actieplan op per jaar met de groothandels en werkt actief plannen uit om de verkoop te stimuleren.
• Je evalueert de verkoop en cijfers van de groothandel en grootste klanten
• Je  rapporteert aan onze sales director en stippelt samen met hem je marketing- en verkoopstrategie uit.

Jouw profiel:

• Je hebt een relevante ervaring als commercieel vertegenwoordiger (min 5 jaar)
• Je bent tweetalig en je moedertaal is Frans
• Je kan zelfstandig werken
• Je bent geïnteresseerd in gezonde voeding
• Je hebt een Rijbewijs B

Wat biedt Noble-House jou?

Noble-House is een jong, ethisch en ecologisch bedrijf dat in volle economische groei vertoeft.

Wij bieden jou:

• Correct loon
• Aangename werkomgeving binnen een klein groeiend bedrijf met 30 medewerkers
• Noble-House/Amanprana is marktleider in de biologische gezonde voeding en bio lichaamsverzorging

CONTACT:

Mail je CV met foto en motivatiebrief naar:
Chantal.Voets@noble-house.tk
Brechtsebaan 42 unit 70
2900 Schoten


