Phanine Fantasy Brandhouse. (Souza! - Rose & Romeo - private label)
Vrolijke kinderaccessoires en verkleedkleding: bij Phanine draait alles om
fantasie en bijzondere ontwerpen!
In meer dan 40 landen wereldwijd verrijken wij dagelijks de fantasiewereld
van kinderen! Onze collecties worden verkocht via een distributie netwerk
van agenten en distributeurs. Ter versterking van ons commerciële (export)
team zoeken wij een:
Internationaal junior account- en export manager (4-5 dagen/week)
In deze functie ben je het commerciële gezicht van Phanine naar onze klanten
in Nederland en ben je de contactpersoon voor onze agenten in Europa.
In Nederland beheer je het bestaande klantennetwerk. Om hier succesvol in
te kunnen zijn heb je intensief contact met je klanten, en denk je proactief
met hen mee over de verkoop aan consumenten.
In Europa ondersteun je de buitenlandse agenten en je stimuleer hen in de
verkoop.
Hierdoor ben je in de verkoopseizoenen veel onderweg ivm klantenbezoeken
en je aanwezigheid op de (internationale) beurzen. Je hebt dagelijks contact
met je collega’s van de verkoop binnendienst.
Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.
Functie inhoud:
Verantwoordelijk voor de klanten in Nederland.
Verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de agenten.
Nauw betrokken bij de voorbereiding en deelname aan de internationale
beurzen.
Jouw profiel
Minimaal drie jaar succesvolle ervaring in B2B accountmanagement en
ervaring met verkoop/samenwerking met agenten.
HBO werk- en denkniveau.
Affiniteit met de markt en doelgroepen voor kinder life style producten.
Commercieel en communicatief sterk met een goed gevoel voor culturele
aspecten.
Je bent zowel klant- als resultaatgericht, en daardoor richt je je op het behalen
van je omzettargets.
Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal. Spaans
en Italiaans is een pré.
Phanine biedt een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid in een leuk
bedrijf waar je de ruimte krijgt om jouw eigen ideeën niet alleen te delen maar
ook te realiseren! Je bent onderdeel van een team van 10 personen. Het is een
4-5 daagse baan waarin flexibiliteit wordt gevraagd t.a.v. de beschikbaarheid
i.v.m. beurzen in de maanden januari en september en seizoensmatigheid.
Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Standplaats Sint Oedenrode.
Meer algemene informatie vind je op www.phanine.com
Ben jij de account/export manager die we zoeken? Solliciteer dan met een
motivatiebrief en volledig CV met pasfoto via lucas.clercx@phanine.com tav
Lucas Clercx. Mocht je meer willen weten over deze functie neem dan contact
+31 (0)499 376 373.

