Jet Import verdeelt populaire internationale drankmerken als Red Bull Energy Drink, Desperados, Fever-Tree,
Heineken, Copperhead Gin en Bionade en bevindt zich nu ook in het Healthy Snacking departement. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio. Dat is de verdienste van meer dan
100 gemotiveerde mensen, die elke dag opnieuw topmerken in de markt zetten. Want merken kunnen bouwen,
met zin voor innovatie, die broodnodige drive en vooral oog voor kwaliteit, dat is het geheim van Jet Import!

POS Activation Manager

Functie
De POS Activation Manager is verantwoordelijk voor de flow van de Point of Sales items binnen het bedrijf.
Dit houdt in dat je:






Deze materialen aankoopt bij de buitenlands merkeigenaars, met het vooropgestelde marketing budget
Samen met je collega’s van het magazijn zorgt voor een zo goed mogelijke stockage van de materialen,
zodat je te allen tijde controles kan uitvoeren van wat je in voorraad hebt
De materialen ook administratief perfect opvolgt via ons CRM systeem
Onze sales mensen op tijd en stond op de hoogte houdt van de materialen die nog op voorraad zijn en
die nog (dringend) geplaatst dienen te worden bij onze klanten
Na een inloopperiode jouw kennis en inzicht in het stockbeheer en het administratieve systeem
optimalisatiemogelijkheden detecteert

Je zal in deze rol met verschillende departementen binnen Jet Import in contact zijn, met name Finance, Sales,
Administratie, Logistiek en Marketing alsook ben je hét aanspreekpunt voor de merkeigenaar inzake POS.
Je rapporteert aan je senior Finance & Controlling, die eveneens je coach wordt.

Jouw profiel









Je hebt een Master diploma, bij voorkeur uit een economische richting.
Je hebt een sterke zin voor analyse en ruimtelijke organisatie
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels
Je hebt commercieel inzicht en flair, waardoor je je vlot binnen onze dynamische en commerciële
organisatie beweegt
Je bent een ondernemend iemand met zin voor initiatief & een hands-on mentaliteit.
Je werkt systematisch, maar kan improviseren wanneer dit nodig is.
Een creatieve geest en kennis van Photoshop / Indesign is zeker een pluspunt.
Je woont op bereikbare afstand van Lauwe.

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in de wereld van Jet Import waar je wordt omringd door aangename, dynamische en sociale collega's.
Aangezien ervaring geen vereiste is, zijn we er als coach en collega, om je de job aan te leren en je verder te helpen.
Je volgt ons opleidingstraject in onze Jet Academy waardoor je snel overzicht zal krijgen op de dynamische wereld waarin Jet
Import werkzaam is, ons premium assortiment en onze klanten waar we zo fier op zijn. Je kan je vastbijten in een project
waar jouw ideeën en inspanningen een wezenlijk, meetbaar verschil gaan maken. Via dit project kan je
verantwoordelijkheden opnemen, jezelf ontwikkelen en kansen grijpen binnen een snelgroeiend bedrijf.
Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket aan extralegale voordelen.
Tenslotte zal de functie binnen het bedrijf de ideale opstap bieden om door te groeien binnen het Finance-, Controlling- of
Commercieel departement.

