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, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 100 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 143 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:

Young Potential Sales - Limburg & Antwerpen

Functie
Als jonge starter bij Jet Import krijg je meteen flink wat verantwoordelijkheid. Je wordt natuurlijk van dichtbij
gecoacht door een Senior Sales en steekt heel wat op in onze Jet Academy. 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.
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Een hogere economische opleiding (Bachelor of Master)
Je bent een commercieel talent met een hart voor FMCG.
Als harde werker voel je snel aan welke inspanningen nodig zijn om resultaten te boeken. Daarom ga je
enkele keren per week ook ’s avonds op pad, want onze klanten kennen en erkennen je!
Je volgt nieuwe trends op de voet en kan die kennis vertalen in creatieve ideeën die renderen.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans en bent bereid je te vestigen in de regio waar je tewerkgesteld
zal worden.

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 aan binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden
beloond met een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, een smartphone en andere extralegale voordelen.

