Versterk ons team als Key Account Manager
Snizamo is importeur en distributeur van hippe kleding- en schoenmerken. Zo distribueert Snizamo sinds
2009 het Zweedse sokkenmerk Happy Socks in de BeNeLux. Zie jij jezelf een glansrol spelen als key
Accountmanager Happy Socks?
Hoe ziet jouw job eruit?
- Je beheert zelfstandig een klantenbestand bestaande uit o.a. warenhuizen.
- Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de targets en de salesmarge.
- 3 á 4 keer per jaar presenteer je de nieuwste collectie bij jouw klanten.
- Je hebt wekelijks telefonisch contact met je klanten en frequent doe je (winkel)bezoeken om kansen
op extra sales te maximaliseren.
- Je ontwikkelt en implementeert verkoopstrategieën binnen jouw klantenportfolio.
- In samenwerking met de klant organiseer je in-store marketing acties om de omzet te verhogen.
- Je doet voorstellen om het salesbeleid te optimaliseren.
Jouw profiel:
- Je hebt een HBO diploma, of je bereikte hetzelfde niveau dankzij je ervaring.
- Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
- Je hebt een sterk analytisch vermogen: jouw cijfers kloppen.
- Je bent commercieel en je communiceert vlot. Je brengt je sales visie duidelijk over.
- Als creatieveling weet je van aanpakken: je denkt mee met je klant en vertrouwt op je affiniteit met
mode en lifestyle.
- Jij denkt en plant ruim vooruit, waardoor niets als een verassing komt.
- Spontane extraatjes en flexibiliteit tonen jouw gedrevenheid.
- Je hebt een geldig rijbewijs.
- Je woont in de omgeving van Zoetermeer.
Jouw voordelen bij Snizamo?
- Je krijgt een brede verantwoordelijkheid over de grootste klanten van een internationaal merk:
Happy Socks.
- Je komt te werken in een dynamisch, groeiend bedrijf.
- Je krijgt een full time contract.
- Je werkt op het hoofdkantoor te Zoetermeer.
- En uiteraard krijg je een mooi gerenommeerd merk op je CV, namelijk; Happy Socks.
Denk je nu: “Hey, dàt is mijn baan? Dit wil ik doen.” Mail dan gauw je CV en motivatiebrief naar
nico@concave.nl. We bevestigen je sollicitatie en wie weet zitten we snel samen rond de tafel.

