WE ARE HIRING!

De Haerens groep is een sterk groeiende familiale onderneming, actief in hoogtechnologische branden beveiligingsdeuren, internationale museuminstallaties en high-tech glas onder de merken Eribel,
Meyvaert en Haerens. Ons team bestaat uit meer dan 230 medewerkers in 2 productievestigingen in
België en verschillende hubs in het buitenland. Vanwege een sterke groei binnen onze onderneming,
zoeken we bij Haerens in Gent een M/V/X voor de rol van

Business Developer Haerens
In onze productiesites van Gent en Barcelona verwerken we verschillende high-tech glassoorten.
Dankzij onze topproducten en excellente klantenservice zijn we uitgegroeid tot absoluut marktleider
in de wereld van hittebestendig glas. Als business developer versterk je onze positie in onze huidige
markten en ga je actief op zoek naar nieuwe toepassingen, producten en markten.

Verantwoordelijkheden
Als business developer vervul jij de volgende meerwaarde binnen onze groep:
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor een goede relatie met onze bestaande klanten en bouwt de
samenwerking verder uit.
Je geeft vorm aan de commerciële strategie van Haerens.
Je maakt een internationaal verkoopplan op en vertaalt deze strategie in concrete acties.
Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten in onze bestaande markten en naar nieuwe
toepassingen voor onze glassoorten.
Je luistert naar de noden van de klanten en zoekt naar specifieke oplossingen voor hen.
Je werkt nauw samen met de collega’s van customer care en productie om samen te waken
over onze bijzondere service en hoge leverbetrouwbaarheid.

Profiel
•
•
•

Je behaalde minimum een bachelor, liefst in een commerciële richting, en je hebt voeling
met productie.
Je bent enthousiast en positief ingesteld.
Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, Frans en het Engels.

•
•
•

Eigenschappen als stressbestendig, communicatief (zowel mondeling als schriftelijk),
zelfstandig, kritisch en probleemoplossend zijn jou op het lijf geschreven.
Je bent flexibel in tijd en taken.
Je hebt een neus voor zaken en een passie voor excellente klantenservice.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dynamisch bedrijf in volle ontwikkeling als onderdeel van een grote groep.
Een functie waarin autonomie, initiatief en verantwoordelijkheid worden aangemoedigd.
Hechte positieve teamsfeer waarin samenwerking primeert.
Een grondige interne opleiding en begeleiding.
Een warm HR-beleid met aandacht voor ieder individu.
Diverse initiatieven rond welzijn op het werk.
Marktconform salaris naar opleiding en ervaring.
Extralegale voordelen.
ADV-dagen bovenop de wettelijke vakantiedagen.
Glijdende werkuren.

Interesse?
Vormt deze functie een goede match met jouw ervaring en ambities? Solliciteer met jouw cv en
motivatiebrief naar info@haerens.com. Graag ontvangen wij in jouw motivatiebrief ook jouw
antwoord op volgende vragen:
•
•
•

Op welke realisatie(s) ben je fier?
Welke 5 adjectieven omschrijven jou het best?
Wat is recentelijk jouw grootste uitdaging/leerpunt geweest?

Eerst even bellen met één van de HR-collega’s?
• Inne Lemmens - HR BP Rijkevorsel:
• Carole De Tollenaere – HR Director Gent:

+32 494 89 66 09
+32 475 54 54 95

