GEZOCHT !!
SALES REPRESENTATIVE
INTERIEUR & STANDENBOUW
Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van project
interieurs (horeca, shop, kantoor, ...), standen voor festivals en beurzen, en displays voor verkooppunten. Wij
beschikken hiervoor in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij, metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij
en digitale drukkerij.
Onze klanten zijn grote en exclusieve topmerken die voor ons kiezen omwille van onze spirit. Samen zorgen we
ervoor dat de zotste ideeën werkelijkheid worden. Om nog meer schitterende projecten te realiseren, willen we
ons wervelend team uitbreiden.
Daarom zoeken we een…

SALES REPRESENTATIVE VOOR INTERIEUR & STANDENBOUW (M/V)
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
•
•
•
•
•
•

Je brengt voor ons topbedrijven en -merken in kaart die ons nog meer zotte ideeën geven om waar te maken.
Daarna ga je zelf deze bedrijven telefonisch contacteren én ter plaatse bezoeken om onze talenten te laten
zien.
Je zorgt dat onze klanten aan ons blijven denken dankzij je persoonlijke opvolging.
Omdat je zelf van onze projecten houdt, wil je Tailormate overal mee uitdragen: je zorgt o.a. voor het
verzenden van nieuwsbrieven en het up-to-date houden van onze sociale media in samenwerking met ons
communicatiebureau.
Veel van onze klanten zijn te vinden op beurzen. Je bezoekt zowel binnen- als buitenlandse beurzen.
Uiteraard willen we er ook voor zorgen dat je ons verhaal kan vertellen op allerhande netwerkactiviteiten en
events.

DIT WILLEN WIJ GRAAG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een toffe springer die geprikkeld wordt door onze projecten.
Vanuit je eigen enthousiasme stimuleer je onze toekomstige klanten om met ons samen te werken. Je beschikt
over een positieve ingesteldheid.
Je bent zeer communicatief en je beschikt over een vlotte babbel.
Onze activiteiten (interieur / standenbouw / festivals) hebben in jouw leven iets te betekenen.
We willen graag op korte termijn nog meer leuke projecten realiseren, daarom verwachten we dat je minstens
3 jaar ervaring hebt in een commerciële omgeving.
Je bent een kameleon om met veel verschillende soorten mensen te kunnen meepraten dankzij je spontane
naturel (marketing directors, architecten, zaakvoerders, …).
Om alles verder te professionaliseren dien je uiteraard ook te zorgen dat het nodige administratieve werk
correct wordt uitgevoerd.
‘The sky is the limit’, je bent een doorbijter.
Van nature interesse hebben in lifestyle, interieur en/of fashion, is een pluspunt.
Je bent perfect Nederlandstalig. Frans en Engels zijn stevige pluspunten.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:
•
•

Iedere dag ‘rock-and-roll’.
Een boeiende job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te bereiken.
•
Klinkende namen als klanten.
•
Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
•
Een mooie verloning met extralegale voordelen.
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Ben jij het SALES WONDER waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij graag jouw
voorstelling (CV & motivatiebrief) via hr@tailormate.be
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