Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Douwe Egberts Ice Coffee, Vit-Hit en Fulfil. En onze
West-Vlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 110 gemotiveerde medewerkers en
een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats
verworven in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 145 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’
groei blijven we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Junior Account Manager
Retail&Impulse West/OostVlaanderen

Functie
Als jonge starter bij Jet Import krijg je meteen flink wat verantwoordelijkheid. Naast het opvolgen van een
bestaand klantenbestand, zoek je ook actief naar nieuwe klanten en stuur je enkele externe medewerkers aan die
in jouw regio een goede opvolging helpen te verzekeren. Je wordt van dichtbij gecoacht door een ervaren Senior
Sales en rapporteert aan de Field Sales Manager. Naast de opleiding “on the job”, steek je heel wat op in onze Jet
Academy.
Het is jouw taak om onze bestaande klanten een uitstekende follow-up te geven door de doelstellingen te behalen
die zijn vastgesteld in samenwerking met het management. Daarnaast sta je in voor de begeleiding van enkele
externe medewerkers die jou helpen een goede follow-up te verzekeren in jouw regio.
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Je hebt een Master in een economische richting.
Je bent een commercieel talent met een hart voor FMCG.
Je voelt snel aan welke inspanningen nodig zijn om resultaten te boeken.
Met je analytische geest ga je vlot om met de grote hoeveelheid aan marktinfo die wij jou ter beschikking
stellen.
Je weet deze info ook perfect te integreren in je verkoopgesprek.
Je beseft dat ook details het verschil kunnen maken in je job. Daarom werk je nauwkeurig in ons CRM
systeem Salesforce.
Je volgt nieuwe trends op de voet en kan die kennis vertalen in creatieve ideeën die renderen.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans.

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename
werksfeer en bakken energie. Door je ondernemingszin krijg je heel wat kansen in verschillende snelgroeiende
markten. Vergeet zeker niet dat werken voor topmerken je een echte kick geeft.
We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden ( zowel in Sales, Marketing en Operations ) aan binnen een open
bedrijfscultuur. Je inspanningen worden beloond met een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, een
smartphone en andere extralegale voordelen.

