Creaplan NV is een internationaal gerenommeerd bedrijf gespecialiseerd in standenbouw,
displays en interieurdesign. We zijn marktleider in de sector en werken momenteel met
een vijftigtal medewerkers. Door onze expansie, plannen we een uitbreiding naar het
Evolis Business Park te Kortrijk. Momenteel hebben we daardoor heel wat extra vacatures.
Word jij één van onze nieuwe ambitieuze krachten (m/v)?

HEAD OF SALES & DESIGN
JE PROFIEL
–– U bent in eerste instantie een sterke organisator
met oog voor interieur en design.
–– U hebt bewezen dat u sterk bent in onderhandelingen en een commercieel team kan aansturen.
–– Driedimensionaal inzicht en het begrijpen
van de technisch uitvoering is een belangrijke
competentie om de job op een goede manier te
kunnen waarmaken.
–– Uw talenkennis is uitstekend (N/F/E).
–– U bent een ambitieus ingesteld persoon
die mee wil groeien met het bedrijf en die
verantwoordelijkheden op zich wil nemen.

JE FUNCTIE

ONS AANBOD

–– Uw functie omvat een dubbel rol: aansturen v/h
salesteam enerzijds en het creatief team anderzijds
(samen een team van een 12-tal medewerkers).
–– Binnen deze functie gaat u dagdagelijks de verkoop
in goede banen leiden.
–– U zorgt voor de nodige coaching en sturing van het
team. Hierbij is de zorg voor de bestaande klanten
belangrijk. Daartegenover ambieert het bedrijf
verdere groei.
–– Samen met uw medewerkers bekijkt u de
mogelijkheden en stelt u doelstellingen voorop.
–– Indien nodig ondersteunt u uw medewerkers door
actief aanwezig te zijn bij belangrijke contract
negotiaties.
–– Daarnaast is de aansturing van het creatief team
minstens even belangrijk. In functie van de verkoop
bekijkt u de planning en prioriteiten. U zorgt
ervoor dat iedereen op een comfortabele manier
kan werken, rekening houdend met de creatieve
wensen van de klant, deadlines en vooropgestelde
budgets.
–– Uiteraard zal u in deze functie tevens veel
communiceren en afstemmen met de productie en
het uitvoeringsteam.
–– U rapporteert rechtstreeks aan de directie.

CRE APL AN NV

|

Karreweg 17

| 9810 Nazareth

| Belgium

Bij Creaplan kom je terecht in een creatieve, sterk
groeiende onderneming met een collegiale werksfeer
en een open bedrijfscultuur. Binnen deze gevarieerde
job krijg je de kans om initiatieven te nemen en
jezelf verder te ontplooien. Daarnaast bieden we
je een aangename werksfeer binnen een jonge en
enthousiaste ploeg. Deze uitdagende job wordt
gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris volgens
kennis en ervaring, aangevuld met extralegale
voordelen. Bovendien krijg je intensieve opleidingen.

INTERESSE?
Wil je jouw kennis en vaardigheden verder
ontwikkelen bij de marktleider in België op gebied
van standenbouw en heb je goesting om met een
enthousiast team verder te groeien en grenzen te
verleggen?
Stuur dan vandaag nog je CV met motivatiebrief naar
dimitri@creaplan.be. Meer info? Bel dan Dimitri via
+32 (0)470 20 46 00 of surf naar www.creaplan.be

|

T +32 9 381 80 30

|

w w w.creaplan.be

| info@creaplan.be

