Foodbag, een jonge en dynamische onderneming in volle groei, is op zoek naar een nieuwe
collega. We bevinden ons in een nieuwe markt vol uitdagingen en opportuniteiten waarin jij ons
team kan versterken en jouw competenties ten volle op een zelfstandige en proactieve manier kan
inzetten om samen verder te groeien.

Functie: Business development coordinator Wallonië
In het kader van onze groei zijn we op zoek naar een hands-on collega om het team te versterken. Je
wordt verantwoordelijk voor de groei van Foodbag op de Waalse markt.
Je komt terecht binnen het marcom team en je werkt ook nauw samen met onze andere subteams. Deze
functie omvat verschillende deelaspecten:
-

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en de realisatie van een business plan voor deze
specifieke markt.
Je vertaalt succesvolle acquisitie strategieën naar de Waalse markt en volgt deze op van a tot z.
Je doet onderzoek naar de noden van de Waalse klanten en vertaalt deze naar het product.
Je bouwt een netwerk van Waalse lokale leveranciers uit.
Je ondersteunt ook ons CS team in het behandelen van Franstalige aanvragen en klantvragen.
Je helpt ook mee met enkele taken binnen team marcom.

Belangrijke aandachtspunten:
-

Je bent perfect tweetalig Frans & Nederlands
Je hebt affiniteit met business development en het vermarkten van een merk
Je kent de Waalse markt
Je bent nauwgezet en hebt oog voor detail
Je bent een sociaal iemand en je hebt interesse in e-commerce
Je houdt van uitdagingen en hebt zin om van Foodbag een succes te maken
Je werkt vanuit ons kantoor in Antwerpen (Pakt) & Gent (Dok Noord). Ook af en toe op de baan
gaan schrikt je niet af.

Je komt terecht in een jong team en wordt marktconform vergoed met een aantal mooie extralegale
voordelen.
Voor vragen of het versturen van je cv en motivatiebrief kan je steeds bij ons terecht via onderstaand
e-mailadres. Cv’s dienen per mail doorgestuurd te worden met een begeleidende motivatiebrief.
jobs@foodbag.be
www.foodbag.be

