SRG International is een internationale groothandel op het gebied van im‐ en export van chocolade en
zoetwaren producten. Voor veel consumenten is het wellicht niet direct zichtbaar, maar de kans is groot dat
de chocolade reep uit de winkel door ons distributiecentrum in Oud Gastel is gegaan. Het internationale
karakter van SRG International laat zich kenmerken, doordat klanten en leveranciers zich over de gehele
wereld bevinden. Bekende (internationale) Retail ketens en A‐merk fabrikanten zoals, Nestle, Ferrero, Mars,
Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez maken hiervan deel uit.
Voor uitbreiding van ons Franse team zijn wij op zoek naar een:
Area Manager Frankrijk (Fulltime)
In onze internationale omgeving binnen een snel groeiende organisatie kom je te werken in een
enthousiast team. In deze leiding gevende functie draag je zorg voor het gehele Franse verkoopteam.
Daarbij hoort ook het genereren en onderhouden van nieuwe en bestaande contacten met klanten. Jij weet
optimale verkoopprijzen, kwaliteit en stipte naleving van afspraken te bedingen. Je volgt marktbewegingen
en bent continue op de hoogte. Intern onderhoud je goede contacten ten behoeve van een correcte en
volledige administratieve afhandeling.
Spreek jij vloeiend Frans, ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, pro actief,
klantgericht en zorgvuldig, dan biedt deze functie een geweldige kans in jouw commerciële carrière.
Functie‐eisen
 HBO werk‐ en denkniveau;
 Beheersing in woord en geschrift van de Franse taal;
 Alle extra talen zijn een pré;
 Ervaring in leiding geven vereist;
 Grote bereidheid om te reizen;
 Een flexibele instelling qua werkuren;
 Kennis van Microsoft Office pakket.
Wij bieden
‐ Een afwisselende fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een jong team en in
een snelgroeiend bedrijf;
‐ Marktconform salaris;
‐ Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.
Interesse
Denk jij dat je het verschil kunt maken voor SRG International en voldoe je aan de gestelde eisen?
Stuur dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up‐to‐date CV en een gerichte motivatie aan
vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

