Vacature
PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België,
Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de
voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en
contaminanten.
PRIMORIS groeit en bloeit. Daarom zoeken we voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde
momenteel een enthousiaste:

Junior Markt Manager België
Jouw rol binnen ons team?
Als Junior Markt Manager ben jij de intermediair tussen de klant en PRIMORIS. Door
correcte afspraken te maken met beiden zorg je ervoor dat we als organisatie
betrouwbare resultaten binnen de afgesproken analysetermijn kunnen afleveren aan
onze klanten. Communicatief sterk zijn en resultaatgericht werken zit in jouw natuur.
Wat doe je concreet?
Als Account Manager sta je in voor het beheer van de bestaande klantenrelaties en je
bouwt deze verder uit;
Door gerichte prospectie bouw je de bestaande klantenportefeuille verder uit;
Je analyseert de markt en je bepaalt mee de marktstrategie;
Je benadert op een gerichte, actieve wijze bestaande en potentiële klanten in verband
met nieuwe analysemethoden of ondersteunende diensten;
Wekelijks rapporteer je de behaalde resultaten aan de salesmanager en je staat in voor
je eigen administratie;
Op beurzen, congressen of evenementen vertegenwoordig je het bedrijf;
Je bouwt je eigen contactennetwerk uit;
Je werkt nauw samen met de collega’s van sales, customer care en de collega’s uit het
labo.
Ervaring
Je beschikt minimaal over een bachelor diploma, in een agro/wetenschappelijke
richting;
Een eerste ervaring als accountmanager in een B2B-voedingssecor omgeving is een
meerwaarde.

Profiel
Je bent een doorzetter, houdt van uitdagingen en bent gedreven om je targets te
halen;
Je bent een teamplayer en kan discreet omgaan met confidentiële informatie;
Je bent stressbestendig en bezit over een positieve houding met veel energie;
Je vertegenwoordigt de waarden van Primoris: excellentie, respect, betrokkenheid,
zorgzaamheid, ontwikkeling;
Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid,
leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking.
Je kan je perfect uitdrukken in het Nederlands en het Frans, en hebt een goede kennis
(mondeling en geschreven) van het Engels;
Microsoft Office en statistische tools zijn voor jou kinderspel;
Je bent snel beschikbaar.
Wat beloven wij jou?
Bij PRIMORIS dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige
engagementen aan naar onze medewerkers!
Je krijgt een bediendecontract van onbepaalde duur;
Je werkt in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf,
met toffe collega’s;
Bij Primoris is er ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor initiatief en
permanente ontwikkeling, zowel op technisch als commercieel vlak;
We zorgen voor een salarispakket met firmawagen in functie van je ervaring en je
potentieel.

Kan je haast niet wachten om bij ons te starten?
Stuur dan je cv met begeleidend schrijven vóór 29 februari 2020 naar:
PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met
vermelding van ref. 2020/JrMMB
Je kandidatuur wordt discreet behandeld.
Meer informatie over Primoris vind je op www.primoris-lab.com

