BNP Paribas Fortis Factor is Belgisch marktleider op het gebied van factoring, ook wel ‘commercial
finance’ genoemd. We bieden ondernemingen die actief zijn op de business-to-businessmarkt
geïntegreerde financiële oplossingen zoals bevoorschotting op facturen, debiteurenopvolging,
risicodekking tegen niet-betaling en andere aanverwante diensten.
Als dochteronderneming van BNP Paribas Fortis vormen we een integraal onderdeel van het globale
aanbod voor ondernemingsklanten van de bank. We behoren ook tot het netwerk van BNP
Paribas Factoring, Europees factoringmarktleider qua geografische spreiding. De groep is aanwezig in 15
landen in Europa, Azië en Afrika, waar ze doorgaans een toonaangevende positie bekleedt
In het kader van de uitbreiding van ons commercieel team zijn wij op zoek naar een:

Area Sales Manager – Oost- en West-Vlaanderen (m/v/x)
Doel van de functie:
Als Area Sales Manager benader je prospecten in de jouw toegewezen regio (Oost- en West-Vlaanderen)
om alzo een duurzame samenwerking met BNPPFF te bekomen.
Je functie:
-

Je benadert en bezoekt potentiële B2B-klanten teneinde offertes op te maken en contracten af te
sluiten.

-

Je bouwt optimale relaties met interne en externe aanbrengkanalen (voornamelijk binnen de
commerciële bank kanalen van BNP Paribas Fortis Bank en makelaars) uit en onderhoudt deze.

-

Je initieert en voert diverse commerciële acties uit met het oog op het aantrekken van potentiële
klanten

Je profiel:
-

Master diploma : economische richting met uitgesproken interesse in de financiële sector

-

Nederlands (niveau moedertaal), goede kennis Frans (tweetalig is een plus) & Engels

-

Uitgesproken commerciële en communicatieve eigenschappen

-

Kennis financiële analyse is noodzakelijk

-

Pro-activiteit, zelfstandigheid en zin voor initiatief zijn bijkomende troeven
6 maanden tot 1 jaar relevante commerciële beroepservaring in de financiële sector

Plaats van tewerkstelling:
Klanten in toegewezen regio (Oost- en West-Vlaanderen) met regelmatige verplaatsingen naar de
commerciële uitvalsbasis in Leuven en wanneer het nodig is naar onze maatschappelijke zetel in
Turnhout.
Wij bieden:
Het salaris alsook de extralegale voordelen zijn in overeenstemming met de belangrijkheid van de functie.
Bedrijfswagen is inbegrepen.
Interesse?
Bezorg jouw motivatiebrief en CV per mail aan Greet.Dercon@bnpparibasfortisfactor.com .

