SCENTS. is de onmisbare schakel tussen producent en winkelier. Wij werken elke dag met mooie merken als Yankee Candle,
Millefiori Milano en WoodWick. Wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen! Vol energie en met plezier staan wij elke dag
voor iedereen klaar. Wij verplaatsen ons in de ander en maken daarmee het verschil. Dat drijft ons!
Onze kernwaarden; klantgericht, trots, energiek en innovatief, voel en ervaar je direct in het contact met ons.

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN
COMMERCIEEL MANAGER
32-40 UUR
Als commercieel manager ben je verantwoordelijk voor de commerciële afdeling. Je geeft sturing en neemt ze mee in je enthousiaste plannen. Ook vervul jij een proactieve spilfunctie tussen onze organisatie en onze klanten. Je denkt actief mee met
onze (bestaande) klanten. Je signaleert kansen en je weet deze om te zetten in resultaat zowel voor de klant als in omzet. Met
jouw kennis en gezonde daadkracht draag je actief bij aan onze groei en natuurlijk aan jouw eigen ambities.
Jouw meest voorkomende werkzaamheden zijn:
• Aansturen van het commerciële team
• Voeren van verkoopgesprekken
• Adviseren van bestaande en nieuwe klanten
• Bedenken van (marketing/sales) acties
• Opstellen van jaar- en verkoopplannen
• Beantwoorden en afhandelen van vragen
Jij bent energiek, proactief en doelgericht. Je zet graag een stapje extra en dat je klantgericht bent, denkt en handelt, is
vanzelfsprekend . Jouw aandeel in onze klanttevredenheid ken en erken je. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander en
je communiceert open en positief. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op commercieel gebied en meerdere jaren ervaring in een
soort gelijke functie. Je schakelt snel, denkt probleemoplossend, je weet je in elke situatie te onderscheiden. Jij bent succesvol
in het creëren, opbouwen en onderhouden van klantrelaties. Je bent creatief, beheerst de Engelse taal en beschikt over leidinggevende kwaliteiten.
SCENTS. is een snelgroeiende, ondernemende organisatie. We houden van uitdagingen! Vernieuwingen en veranderingen gaan
we niet uit de weg. Dit past jou en dit vind je leuk! Wij bieden een goed salaris dat past bij de functie en jouw kwaliteiten.
Oh enne… wij houden ook van gezelligheid: Succes is er om te vieren en dat doen wij!
Is dit jouw baan?
Meteen solliciteren? Dat kan! Stuur je korte motivatie en CV naar Elise de Haas via elise@scents.nl
Liever eerst nog even bellen? Dat kan natuurlijk ook. Ons nummer is 0499-460603.
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