ACCOUNT MANAGER ITALY
COMPANY DETAILS
Onze klant is specialist in het organiseren van nationale en internationale tentoonstellingen, beurzen en events.
Zij zoeken nu een Account Manager Italy voor het internationaal totaalevenement ARCHITECT@WORK, en wie weet ben
jij wel dé geknipte persoon hiervoor!

FUNCTION
Het sales-bloed stroomt door je aderen, je krijgt een kick van prospecteren en nieuwe klanten binnenhalen en je
spreekt vloeiend Italiaans. Jij bent de persoon die ik zoek.
Wat is je takenpakket?
Je onderhoudt klantenrelaties en je gaat actief op zoek naar nieuwe exposanten
Je wordt een partner voor jouw klanten en een beursspecialist die altijd op zoek gaat naar een ‘win-win situatie’
Je beslist zelf welke initiatieven je onderneemt bij klanten en prospects om je sales targets te behalen. Deze targets worden
vastgelegd samen met de Exhibition Manager
Je plant, organiseert en controleert directe marketing campagnes (website, e-flyers, mail shots etc…)
Je legt contacten met (toekomstige) klanten en volgt ze op, niet enkel telefonisch maar ook face-to-face wanneer je beurzen
bijwoont in Italië
Je verdedigt nieuwe klanten voor het selectiecomité
Je assisteert op het terrein tijdens de opbouw, de beursdagen en de ontruiming

PROFILE
Jouw persoonlijkheid is essentieel: je bent een commercieel talent, alert, ondernemend, een doorduwer die lange termijnrelaties
kan opbouwen en ook in teamverband floreert
Sales is jouw passie, je hebt verantwoordelijkheidszin en je deinst niet terug voor een uitdaging
Je bent heel goed in koude prospectie
Je hebt een grote interesse in de wereld van beurzen en events en je kan een portfolio van klanten beheren
Je bent bereid om 3 à 4 keer per jaar naar beurzen in Italië te gaan
Je bent empathisch, kan goed communiceren, je kan je aan deadlines houden en je bent immuun voor stress
Je spreekt vloeiend Italiaans, Nederland en Engels
Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma

LANGUAGE
Italiaans, Nederlands en Engels

OFFER
Je komt terecht in een dynamische organisatie met een open en informele bedrijfscultuur
Aantrekkelijk salarispakket, incl extra legale voordelen
Ruime kansen tot verdere ontplooiing en opleiding

Placed on:
Tue 4 February 2020
Location:
Kortrijk
PROFILE GROUP
Mechelsesteenweg 33
2018 Antwerpen









INTERESTED?
For more information:
Call LIESBETH PEETERS
at the number: 032608481





