VACATURE | Business Development Manager
Mechelen, Belgium
EVENTRONICS is op zoek naar een ervaren Business Development Manager die de ambitieuze groeiplannen van
het bedrijf kan waarmaken. Je bent verantwoordelijk voor de internationale B2B-ontwikkeling en de optimalisatie
van de verschillende bedrijfsprocessen.

WAT GA JIJ DOEN?
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Analyseren van markt –en businessproposities;
Analyseren van producten en diensten en bijbehorend afstemmen op de steeds veranderende markt;
Contact onderhouden met bestaande en nieuwe business partners;
Zorgen voor de nodige rapporteringen aan de directie om onze strategieën grondig te kunnen
analyseren en je stelt de nodige KPI’s in om deze rapporten duidelijk te communiceren;
Planning en studie van nieuwe marketing initiatieven met bijbehorend budgetbeheer;
Strategiedocumenten opstellen en ontwikkelen voor afzetmarkten en werving van klanten;
Op zoek gaan naar nieuwe producten die de onderneming zou kunnen aanbieden, en daarbij producten
voorstellen waardoor het bedrijf een nieuwe richting zou kunnen inslaan;
Nieuwe klanten aantrekken door innoverende marketingstrategieën te ontwikkelen en door te mikken
op de behoeften van deze toekomstige klanten;
Markten onderzoeken waar de onderneming nog niet actief is.
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WAT ZIJN JOUW SKILLS?
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Een bachelor – of masterdiploma bedrijfsmangement of gelijkwaardig door ervaring;
Minimum 5 jaar succesvolle ervaring in een B2B omgeving;
Je kunt goed zelfstanding als in teamverband functioneren;
Je bent goed op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de sector, of daarbuiten en
weet deze te vertalen naar nieuwe proposities voor het bedrijf;
Je bent ondernemend van aard en hebt een grote verantwoordelijkheidszin;
Je hebt leidinggevende kwaliteiten;
Je hebt sterke analytische vaardigheden en je bent in staat om marktontwikkelingen bij te houden en
kansen te identificeren die anderen niet zien;
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden, die je toelaten anderen te overtuigen en te
motiveren;
Je hebt een assertieve houding, zit niet bij de pakken neer en zoekt zelfstandig naar kansen;
Je bent initiatiefrijk en creatief, bedenkt nieuwe invalshoeken om de afzet bij bestaande en nieuwe
klanten te vergroten;
Je hebt een probleemoplossend denkvermogen om specifieke klantoplossingen te ontwikkelen.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.
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WAT MAG JE VERWACHTEN?

Een uitdagende opdracht;
Een aangename, open en stimulerende werksfeer bij een ambitieus bedrijf;
Een voltijdse opdracht (38 uur / week) die onmiddellijk ingaat;
Een deelname aan aantrekkelijke, diverse en internationale projecten;
Een competitief salarispakket met interessante voordelen (bedrijfswagen in functie van de job, gsm,
laptop,...);
► Zeer leuke collega's en vergeet de bar op kantoor niet "
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KLAAR VOOR DE UITDAGING?

Solliciteer dan nu! Stuur ons jouw CV naar jobs@eventronics.eu en overtuig ons van jouw motivatie. Als jij in
aanmerking komt voor deze functie, dan nodigen we je graag uit voor een eerste gesprek in onze kantoren te
Mechelen.
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WIE IS EVENTRONICS?

EVENTRONICS is een eventtechnologiebedrijf met reeds 15 jaar ervaring en een passie voor technologie en
evenementen. Onze missie is om evenementen te ondersteunen en te inspireren met complete technologische
oplossingen.
Wij zijn een toeleverancier voor de evenementenindustrie en bieden verschillende producten met bijbehorende
diensten aan die de volledige technologische productie van alle evenementen garanderen.
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We ontwikkelen en implementeren eventtechnologie;
We bieden de juiste technologische oplossingen aan in de pre, during en post eventfase;
We gaan creatief om met technologie;
We leveren en beheren live en interactieve digitale event tools;
We managen en adviseren voor elke technische productie.

En dit doen wij voor elk type evenement!
Met een enthousiast team van ervaren mensen maken we van elk project een unieke ervaring.
Create INSPIRING events with TECHNOLOGY
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