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Over de vacature
Ben je een echte netwerker? Kan je zowel goede
klantenservice bieden aan jouw bestaande
klantenportefeuille (Accountmanagement/Farming)?
Maar kan je ook op zoek gaan naar nieuwe klanten en
markten (Business Development/Hunting)?

Ben je een echte communicator die vlot relaties opbouwt
maar ook steeds zijn woord nakomt? Je gaat steeds voor
een lange termijn samenwerking en niet voor “one hit
wonders”?

Heb je een Bachelor diploma en minstens 3 jaar ervaring
in een salesfunctie in een dienstverlenende sector? Je kan
vlot overweg met het volledige officepakket en hebt een
solide financiële kennis?

Ben je graag onderweg, maar bezoeken bij grote klanten
met onze Nederlandse collega’s schrikken jouw niet af?
Trek je ook graag mee nieuwe projecten en zoek jij altijd
mee naar het verbeteren van interne processen?

Dan ben jij de Sales Manager die we zoeken!
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Over de functie
Als Sales manager ga je aan de slag bij een innovatieve
speler in de haven van Antwerpen. Van oudsher een
familiebedrijf en inmiddels onderdeel van een
wereldspeler op het gebied van chemie. Je komt terecht in
een informeel team met een uitstekende teamgeest, korte
lijnen en bestaande uit vakspecialisten die allemaal fier
zijn op hun werk. Samen met jouw collega’s zet jij je
dagelijks in voor de veiligheid en gezondheid bij onze
klanten, particulieren en de wereld.

Hierbij bestaat je takenpakket uit Accountmanagement van een
klantenportefeuille. Je beheert meerdere klanten, waarbij je
jouw focust op de commerciële relatie en de kwaliteit beheert
van onze dienstverlening. Je gaat voor een lange termijn
partnership met onze klanten waarbij je meedenkt samen met
jouw klant waarbij je geen enkele opportuniteit onbenut laat. Je
volgt op dan alle partijen hun contractuele verplichtingen
nakomen. Je onderhandeld zelf alle contracten en zorgt voor de

behandeling van de cruciale behoeftes van al jouw klanten. Je
volgt ook de tevredenheid van onze klanten op door een
“customer satisfaction query” en bouwt hierop een actieplan.

Daarnaast ga je meebouwen aan het business development
plan. Dit wil zeggen dat je gaat netwerken en op zoek gaat naar
commerciële leads in weloverwogen markten of niches voor
pestcontrole/fumigaties/CO2 behandelingen of gasvrijmetingen.

Met het Sales team ga je ook op beursbezoeken en bent de
ambassadeur van Descroes. De prospecten maak je wegwijs
doorheen ons verschillende dienstenpakketten.

Je gaat daarbij op zoek naar nieuwe business binnen markten
die we tot op vandaag nog niet benutten. Samen met je sales
collega’s van het Nederlandse zusterbedrijf zorg je voor een
verdere groei van zowel Descroes als de Intreso/Draslovka-
groep.



Jouw Profiel
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een
informele, dynamische omgeving en stressbestendig
is. Je vindt het een uitdaging om zelfstandig jouw
taken te vervullen, maar kan ook zeer goed in team
werken. Je hebt sterke netwerking skills en bent een
vlotte communicator. Je hebt sterke commerciële
inzichten en kan de focus behouden op “customer
intimacy”. Je brengt jouw boodschap overtuigend
over, waarbij je besluitvaardig optreed en draagt
veiligheid hoog in het vaandel.

Verder beschik je over:

► Minimum Bachelor diploma bij voorkeur in 
► een economische of chemische richting

► Minstens 3 Ervaring in een salesfunctie in een 
► dienstverlenende sector (vb: pestcontrole / logistiek / ►
► warehousing / cleaning/…)

► Een sterk analytisch vermogen en kan je een 
► helicopterview behouden

► Een perfecte beheersing van het Nederlands EN het ►
► Engels is een must, kennis van het Frans is een sterke 
► meerwaarde, elke andere taal is een pluspunt

► Een sterk pakket aan vaardigheden voor de 
► onderhandelingstafel

► Een goede basis van financiële inzichten
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Over Descroes
Descroes is een Belgische specialist in het voorkomen,
beschermen en behandelen tegen plagen. Het
ontsmetten en behandelen van goederen, schepen en
containers in de haven van Antwerpen is het DNA van
ons bedrijf.

Vandaag bieden wij bedrijven en particulieren alle
diensten en producten voor een veilige en gezonde
omgeving, vrij van plagen, ongedierte en schadelijke
gassen. Kortom: een ambitieuze en snelgroeiende
organisatie op het gebied van fumigaties,
plaagbehandeling, gasvrijmetingen en pestcontrole.

Descroes zet zich in voor de toekomst van onze planeet
door onze producten en behandeltechnieken te
vernieuwen en vervangen door bio-vriendelijke
alternatieven. We willen de wereld beter achterlaten dan
hij momenteel is. Dit dankzij de samenwerking met onze
holding Draslovka.



Het aanbod
Een sales functie waarin je jezelf verder kunt
ontwikkelen met een competitief salarispakket. Je
werkt in een informele omgeving met een team van
professionals.

We belonen jouw inzet en prestaties bovendien met een
gepast salaris en aantrekkelijke extra’s. De functie van
Sales manager is een fijne uitdaging waar inzet, flexibiliteit
en positiviteit zeker beloond worden.

Onze arbeidsvoorwaarden op een rij:

► Competitief salarispakket, 
► afhankelijk van kennis en ervaring

► 20 wettelijke dagen verlof en 12 Adv-dagen

► Bedrijfswagen 

► Bedrijfs-GSM & tablet

► Hospitalisatieverzekering

► Groepsverzekering

► Mogelijkheid tot aansluiten bij de fietsleaseplan 
► vanaf 6 maanden anciënniteit
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Solliciteren? 
Bezorg snel jouw CV en motivatie naar onze 
sollicitatiepagina en vertel ons waarom jij de 
geschikte kandidaat bent.
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