
Hullebusch NV is een toonaangevend familiebedrijf met een 
50-tal enthousiaste medewerkers in de productie en verkoop 
van exclusieve natuursteen met vestigingen in Ardooie, Aarsele, 
Beringen en Brussel. 

In het kader van een vervanging werven we voor de regio Brabant-Limburg-Wallonië een gemotiveerde 
commerciële medewerker (m/v) aan als 

Vertegenwoordiger (m/v) 
Jouw FUNCTIE

Je staat in voor de verkoop van de door het bedrijf geproduceerde goederen (natuursteen) via klantenbezoek en/
of verkoop in de toonzaal. Prospecteren met oog op nieuwe bestendige langetermijnrelaties en onderhouden van 
reeds bestaande contacten zijn je grootste doelstellingen. Als vertegenwoordiger van HB werk je binnen de over-
koepelende dienst verkoop, onder leiding van de coördinator. Je hebt dagelijks contact met de commerciële bin-
nendienst om een goede klantenopvolging mogelijk te maken. Je bent verantwoordelijk voor een vooraf bepaalde 
regio. In deze regio ga je gestructureerd en servicegericht te werk om de doelstellingen te behalen. Correcte en 
regelmatige rapportage is onderdeel van deze functie.

Jouw PROFIEL      

Je beschikt minimaal over een bachelordiploma (of gelijkgesteld door ervaring-ASO opleiding)
Minimaal 1 jaar ervaring als vertegenwoordiger, kennis van de natuursteensector is een pluspunt
Je hebt een goede talenkennis (minimaal Nederlands, Frans). Kennis van Engels, Spaans en/of Duits zijn een    
pluspunt. 
Je bent commercieel ingesteld 
Je hebt oog voor productinnovatie en hebt interesse in design, interieur of andere natuursteentoepassingen
Je hebt interesse om nieuwe klanten te prospecteren 
Je bent in staat om via klantcontacten verkoopresultaten te boeken
Je beschikt over goede mondelinge (face-to-face/telefonisch) en schriftelijke communicatie 
Je hebt zin voor precisie in administratie en opvolging
Je bent gedreven en hebt een positieve ingesteldheid 
Je kan vlot overweg met Word en Excel en bent bereid nieuwe softwareprogramma’s aan te leren

Ons AANBOD       

Fulltime job bij een bedrijf in expansie dat toonaangevend is in de sector
Aantrekkelijk loon gebaseerd op kennis/competenties

Solliciteren?  Stuur dan snel je motivatiebrief en cv naar sollicitatie@hullebusch.com of neem               
                        telefonisch contact op via volgende nummer 051 46 78 67 (vraag naar Pieter-Jan).
           Wij nodigen je graag uit voor een gesprek.

Meer info?  Hullebusch •  Brugsebaan 4A   •  B-8850 Ardooie  •  T  051 46 78 67
        www.hullebusch.com
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