
VACATURE 
op 06/02/2017

SAlES & TRAining MAnAgER
We zijn op zoek naar een SALES & TRAINING MANAGER (m/v).

CV en MoTiVATiEbRiEf door te sturen naar Dries Welsch :
4PuRAcoS bvbA, Dries Welsch (ceo)°

4Per e-mail : DRIES.WELSch@PuRAcoS.coM 4Telefonisch : 0486/96.69.21

Als Sales & Training Manager staat u in voor de op- en uitbouw 
van ons klantenbestand. via actieve prospectie overtuigt u nieuwe 
potentiële klanten van de product voordelen die onze professionele 
dermocosmetische lijnen bieden.   

u werkt nauw samen met een zeer ervaren en gedreven collega die 
u product technisch zal opleiden zodat u de expert in het vakgebied 
wordt. u rapporteert aan de verkoopdirecteur.

Als Sales & Training Manager  kunnen uw dagelijkse taken omschreven 
worden als volgt:

• Actieve prospectie.
• voortdurend optimaliseren van klantenrelaties dankzij  
doorgedreven coaching.
• Product technische en commerciële training geven aan             
huidexperts.
• verhogen van de sales door crosselling 

Functiebeschrijving:

proFiel: 
• u heeft een goed gesproken en geschreven kennis van het Nederlands, Frans & Engels.
• u heeft minimaal een Bachelor diploma. 

• u heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring met baanervaring, in de sector.

• u denkt in cijfers en targets en hebt een echte winnaarsmentaliteit. 
• u bent extravert, ambitieus en zeer gedreven.

• u bent gepassioneerd van huidverbetering.

• u kan klantgericht handelen.

• u kan goed multitasken.

• u heeft een hoge mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

• Een familiale werkomgeving met aangename collega’s.
• Een zeer uitdagende job waarin je je volledig kan ontplooien en waar je je eigen stempel zal kunnen drukken en deel 
   zal kunnen uitmaken van een bedrijf in volle expansie.
• Een competitief salarispakket met marktconforme voordelen van alle aard.
• Bedrijfswagen, tankkaart, laptop & smartphone.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.

aanboD: 

PuRAcoS bvbA - chemin du Fundus 10, 7822 Ghislenghien. 

plaats van teWerkstelling: 

oVER pURACoS bVbA 

Puracos is een innovatief familie bedrijf dat sedert 1998 
meer dan 3000 artikels importeert en distribueert in de 
benelux. het betreft hoogwaardige cosmeticaproducten, 
make up, wellness-en Spa behandelingen en totaalinrichting 
voor het professionele schoonheidssalon.

Wij zijn de officiële distributeur van ARKAnA, 
UniVERSAl ConToUR WRAp, HiSToMER en 
MAKE Up foR EVER (LvMh groep) sedert 2002 
en hebben de MAkE uP FoR EvER Academy brussels 
opgericht in 2006.

Puracos bvba heeft 20 medewerkers die voornamelijk 
gebaseerd zijn in Ghislenghien, brussel, Luik en Amsterdam.

www.puracos.com -  www.universalcontourwrap.com  
www.makeupforever.be 


