
BOUW MÉÉ AAN ONZE EUROPESE EXPANSIE… GROEI DÓÓR IN UW CARRIÈRE ALS SUCCESVOL

FUNCTIE INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Na een intensieve inwerkperiode zult U als COMMERCIEEL MANAGER 
EUROPA verantwoordelijk zijn voor het behalen van de geplande 
omzet en winstdoelstellingen, waarbij u rechtstreeks rapporteert 
aan de Algemeen Directeur. 
Tot uw veelzijdig takenpakket behoren o.a.:
A) ontwikkelen, voorstellen en implementeren van het marketing- 

en verkoopbeleid gericht op maximale winstgevende optimalise-
ring van product/marktcombinaties;

B) opstellen en realiseren van de geplande sales objectieven met 
bijbehorende budgetten;

C)  leiden, coachen, ondersteunen en motiveren van het commer-
cieel team;

D) onderhouden en uitbouwen van de klantenkring door het 
regelmatig persoonlijk bezoeken van key-accounts en pros-
pects in Europa;

E) initiëren van promotionele acties, waaronder deelname aan 
beurzen in binnen- en buitenland.
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AVASCO INDUSTRIES nv gevestigd 
in Diksmuide, maakt deel uit van de 
internationale Vergalle groep. Het 
bedrijf is sinds vele jaren trendset-
ter in het ontwikkelen, produceren 
en distribueren van hoogkwalita-
tieve metalen rekken en opslag-
systemen. Daarnaast levert het 
bedrijf ook compleet op de O.E.M. 
afgestemd plaatbewerking maat-
werk zoals pons-, pers-, plooi-, 
snij-, las- en lakwerk. Hierbij speelt 
AVASCO op innovatieve wijze in op 
de vraag en de specifieke behoefte 
van de klant. 

Typische voorbeelden van de inno-
vatiegedrevenheid van AVASCO zijn 
o.a. de gepatenteerde boutloze rek-
ken met clicksysteem en de cor-
rosievrije uitvoering in o.a. métal-
lisé polyesterlak voor decoratieve 
toepassingen. De AVASCO rekken 
bieden interessante aanbouwmo-
gelijkheden voor veelzijdige huis-
houd-, industriële-, kantoor- en 
hobbytoepassingen en hebben een 
bijzonder hoge materiaalsterkte 
voor het dragen van zware lasten. 

Een uniek verticaal geïntegreerd 
productieproces met eigen pons-, 
wals-, plooi- en poederlakafdelin-
gen in combinatie met een sterk 
klantgerichte marktbenadering en 
constante productinnovatie hebben 
AVASCO tot marktleider in Europa 
met het meest complete leverings-
programma gemaakt . Het bedrijf is 
ISO 9001 gecertifieerd.

In het kader van de verdere uit-
bouw van haar marktpositie 
in binnen- en buitenland en ter 
ondersteuning van de Algemeen 
Directeur, is er dringend behoefte
aan versterking van het Mana-
gement Team met een ervaren, 
ambitieus Commercieel Manager, 
die zijn marketingsporen reeds 
elders met succes verdiend heeft.

COMMERCIEEL MANAGER EUROPA

KMC-RES© Recruitment Partners helpen bedrijven bij het vinden van goede, gekwalificeerde medewerkers met behulp van het 
unieke, innovatieve computer-, telefoon- en video ondersteund KMC-RES® (Rekrutering Expert Systeem), waarmee iedere vaca-
ture wereldwijd, ongeacht de moeilijkheidsgraad, binnen 4 tot 6 weken effectief ingevuld kan worden. 
Aan ervaren, succesvolle Werving & Selectie Consultants, die ambiëren op zelfstandige basis hun positie te verbeteren biedt 
K.M.C. de mogelijkheid van een aantrekkelijk KMC-RES© partnership. Bezoek  in dit verband http://www.kmc-res.com om onder 
lopende Vacatures   kennis te nemen van ons aanbod in de wervingsboodschap  KMC-RES© Recruitment Partner, de diverse 
testimonials  en  KMC-RES© in de media,  waaronder een actuele radio reportage, die live beluisterd kan worden.
K.M.C. bvba • Vrijheidsstraat 107 • B-8310 ASSEBROEK • TEL. 050/36.13.82 • FAX 050/54.49.80
E-MAIL: jor is.desutter@kmc-res.com • WEBSITE: WWW.KMC-RES.COM

GEWENSTE KWALIFICATIES 
Voor deze belangrijke leidinggevende sleutelfunctie komen uitsluitend 
DYNAMISCHE, AMBITIEUZE kandidaten in aanmerking, die volledig 
beantwoorden aan de volgende kwalificaties:
1.  U heeft minimaal 5 jaar succesvolle ervaring in een internationale 

sales en marketing functie met soortgelijke taken en verantwoorde-
lijkheden zoals hiernaast onder A t/m E omschreven.

2.  U heeft ervaring met het lanceren en commercialiseren van duur-
zame industriële producten.

3.  U heeft aantoonbare, succesvolle ervaring met business-to-business 
sales, waarbij bekendheid met de groot-oppervlakte verkoop van 
voordeel kan zijn.

4.  U heeft een T.E.W. opleiding of een door ervaring verkregen gelijk-
waardig niveau (marketing / distributie).

5.  U heeft goede communicatieve, contactuele en leidinggevende vaar-
digheden.

6.  U bent vlot meertalig met vloeiende beheersing van de Franse taal.
7.  U woont binnen een straal van 100 km rondom Diksmuide, of bereid 

u in de omgeving te vestigen.
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WAT HEEFT AVASCO U CONCREET TE BIEDEN ?
1. een unieke opportuniteit om een bloeiend dynamisch bedrijf, 

dat in Europa in haar sector marktleider is, verder succesvol 
uit te bouwen;

2. een verantwoordelijke topfunctie met veel afwisseling en 
persoonlijke zelfrealisatie, waarin zelfstandig ondernemen 
centraal staat;

3. een aangename, open en stimulerende werksfeer met korte 
communicatielijnen in een jong en professioneel team;

4. een competitief salarispakket met uitstekende secundaire 
voordelen en een representatieve firmawagen;

5. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel 
vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf.

WILT U UW HUIDIGE POSITIE ECHT VERBETEREN ?

BEL JORIS DE SUTTER (050/36.13.82)
Een eenvoudig telefoontje informeert U SNEL en DISCREET of 
uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. OOK ALS U 
MOMENTEEL NOG NIET AAN EEN VERANDERING DENKT, LOONT HET 
DE MOEITE ZICH GEHEEL VRIJBLIJVEND NADER TE INFORMEREN.
AARZEL NIET en BEL hiervoor ZONDER UITSTEL onze KMC-RES© 
Recruitment Partner Joris De Sutter, bij voorkeur op ZATERDAG 
tussen 11:00 en 17:00 uur of op WERKDAGEN ’s morgens tussen 
8:30 en 10:00 uur en ’s avonds tussen 19.30 en 21.00 uur.
U kunt ook schriftelijk reageren door uw c.v. zo spoedig mogelijk 
bij voorkeur per e-mail (joris.desutter@kmc-res.com) of per fax/
post te sturen naar K.M.C., t.a.v. Joris De Sutter, Vrijheidsstraat 
107, B-8310 ASSEBROEK.

www.avasco.beCOMPUTER-, PHONE-, AND
VIDEO AIDED RECRUITMENT

EXPERT SYSTEM

REK OM ELKE CM2 IN DE GARAGE 
OPTIMAAL TE BENUTTEN. 

DRAAGVERMOGEN: 120 KG/LEGBORD

KLEERKAST VOOR ELKE INDUSTRIE 
MET VENTILATIE-GLEUVEN, 

NAAMPLAATJE EN CYLINDERSLOT

BOUTLOOS REK MET CLICKSYSTEEM- 
VERBINDINGSTECHNIEK VOOR SNELLE 

MONTAGE ZONDER GESLEUTEL

HÉT REK VOOR KINDER-, STUDEER- 
EN HOBBYKAMER IN AANTREKKELIJKE 

KLEUREN LEVERBAAR


