
Flanders Fashion Design International (FFDI) is een ‘House of Trust for Fashion lovers and Profashionals’. Met de nodige know-how 
en een eindeloze passie voor het vak drukken we al meer dan vijftig jaar onze stempel op het Belgische modelandschap. Seizoen na 
seizoen ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en distribueren we onze vier prêt-à-porter collecties voor dames. Meer bepaald die van 
Julia June, Furore, her. en Amania Mo.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde

B2B SALES REPRESENTATIVE
Voor de merken her. en AmaniaMo 

Wat wordt er van je verwacht? 

 1. Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw en het beheer van bestaande en nieuwe klanten
 • Je werkt mee aan de realisatie van het strategisch plan teneinde de vooropgestelde groei en winstdoelstellingen te  
  realiseren.
 • Je bezoekt gericht de bestaande B2B klanten met het oog op extra dienstverlening en het versterken van de  
  klantenrelatie.
 • Je doet marktanalyses en gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten om te verzilveren in nieuwe klanten.
 • Tijdens de showroomperiode presenteer je de collecties op een professionele manier met aandacht voor de  
  storytelling eigen aan het merk en realiseert de vooropgestelde omzetdoelstellingen.
 • Je coördineert tijdens het seizoen waar nodig en indien van toepassing ‘ruilingen’.
 • Je bent het aanspreekpunt van de B2B klant en investeert in een duurzame lange termijn relatie met de klanten.

 2. Je zet samen met de B2B klant onze collecties in de markt 
 • In het kader van een lange termijn klantenrelatie organiseer je bij de B2B klanten verkoopsgerelateerde marketing  
  activiteiten. 
 • Je geeft input aan onze Marketingafdeling  teneinde gerichte nieuwsbrieven naar B2B, en hun respectieve klanten  
  via social media, enz. te kunnen concretiseren.

 3. Je bent verantwoordelijk voor de budgetgerelateerde en klantgerichte administratieve  
  opvolging. Hieronder valt onder andere:
 • Het opmaken, opvolgen en realiseren van de B2B aankoopbudgetten 
 • Het maken van showroom afspraken en het opnemen van de klantenorders.
 • Het analyseren en opvolgen van verkoopresultaten en doorverkoopcijfers. 
 • In overleg met de Whole Sale Manager zoeken naar commerciële ‘salesdriven’ samenwerkingsopportuniteiten.
 • Het actief beheren en nauwgezet up-to-date houden van het CRM pakket.

 4. Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming
 • Je neemt samen met jouw Sales collega’s initiatieven om de organisatie van de B2B showroomverkoop zo efficiënt  
  mogelijk te laten verlopen. 
 • Je verzamelt concrete en gerichte collectie feedback vanuit de markt voor het Styling team.
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Wat is je profiel?

 • Voor deze uitdagende job, kijken we uit naar iemand met een bachelor-niveau (of gelijkwaardig door ervaring) en  
  minimum 3 jaar B2B sales werkervaring met voorkeur binnen het modesegment.
 • Je bent een verkoper in hart en nieren en gepassioneerd door mode. Je hebt affiniteit met en kennis van de doel  
  groep en de branche.
 • Je weet jezelf en de onderneming professioneel te presenteren, en je bent een geboren netwerker. 
 • Je zoekt continu naar opportuniteiten om je klantenbestand uit te bouwen. Je neemt initiatief en werkt  
  oplossingsgericht.
 • Je bent imagobewust en kan de impact van je gedrag inschatten.
 • Je kan vlot een verkoopgesprek voeren in het Nederlands en in het Frans.
 • Verkoopresultaten analyseren kan je als de beste en hebt ervaring met het opstellen van commerciële actieplannen.
 • Je bent stressbestendig, stelt je flexibel op en hebt een ‘hands-on’ mentaliteit.
 • Je bent veerkrachtig en kan met een glimlach een negatieve situatie ombuigen naar een positief gegeven.

Wat wordt je aangeboden?

 • Je werkt in een dynamisch team waar je rapporteert aan de Wholesale Manager en  nauw samenwerkt met het   
  Styling- en Marketingteam.
 • Een contract van onbepaalde duur waarbij je voltijds wordt ingeschakeld. Tijdens de showroomperiodes wordt er al  
  eens een avond of weekenddag gewerkt. 
 • Een zeer gevarieerde job in een modisch, innoverend modebedrijf waar ‘duurzaamheid’  hoog in het vaandel wordt  
  gedragen en waarbij initiatief en verantwoordelijkheid nemen sterk gewaardeerd wordt. 
 • Je komt terecht in een familiale teamsfeer en wordt beloond met een competitief sector-gerelateerd salarispakket  
  aangevuld met extralegale voordelen.

Ben jij klaar om jouw kans te grijpen binnen dit fantastisch bedrijf en deel uit te maken van de wondere wereld van de 
mode?

Neem dan contact op met onze HR & Finance Manager Isabel Claeys 
(bookkeeping@ffdi.be - 09/389 64 63)
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