BelOrta is een toonaangevende coöperatieve groente- en fruitveiling in België en tevens een van de Europese
marktleiders in Groenten & Fruit. Met 390 personeelsleden en ruim 1100 actieve tuinders wordt een omzet gehaald
van 450 miljoen euro. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Katelijne-Waver. Hiernaast heeft BelOrta ook
sites te Borgloon, Zellik, Fernelmont en Visé. Bijna 50% van alle Belgische tuinproducten, verhandeld via het
veilingwezen, worden via BelOrta verkocht.

In het kader van de verdere uitbouw van BelOrta zijn we op zoek naar een (m/v) :

DIVISIEMANAGER GROENTEN
Enthousiasmerende people manager
Jouw functie:
•

•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse verkoop en opvolging van het volledige groenteaanbod van
de aangesloten telers. Je analyseert de marktsituatie en ontwikkelt in overleg met de sales & marketing
manager een adequaat commercieel beleid.
Je onderhoudt intens contact met zowel telers als klanten, je draagt zorg voor de verdere uitbouw van het
relatiebeheer.
Vanuit een ketenbenadering – van veredelaar tot eindklant - en met oog op productoptimalisatie, heb je
aandacht voor onderzoek & ontwikkeling in samenwerking met onderzoeksinstellingen en zaadhuizen.
Je stuurt hiertoe je team aan en voorziet dagdagelijks in de nodige ondersteuning, opvolging en coaching.
Je vertegenwoordigt af en toe het bedrijf in het buitenland onder andere door jouw aanwezigheid op
beurzen.
Je maakt deel uit van het managementteam, rapporteert aan de directie en staat dicht bij de Raad van
Bestuur.

Jouw profiel:
•
•
•
•

Je behaalde een masterniveau of beschikt over een gelijkwaardig niveau door ervaring. Affiniteit met de
tuinbouw is een troef.
Je hebt de nodige commerciële ervaring in FMCG, bij voorkeur met ervaring in verkoop en distributie van
verse producten.
Je kan een team motiveren, leiden en coachen en bent proactief en probleemoplossend ingesteld.
Je bent communicatief sterk en bent vlot drietalig (Nederlands, Frans, Engels). Kennis van het Duits is
een pluspunt.

Ons aanbod:
•
•
•
•

Je krijgt een belangrijke en gevarieerde leidinggevende functie in één van de Europese topveilingen met
een indrukwekkende bedrijfshistoriek.
In deze functie ben je de spil van de divisie groenten. Commerciële slagkracht, relatiebeheer en
ketenregie liggen in jouw handen en hierin kan je duidelijk het verschil maken.
Je komt terecht in een dynamische en collegiale no-nonsense cultuur, met veel contacten op
verschillende niveau’s, waar professionalisme, vertrouwen en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.
Je krijgt een competitief salarispakket inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen.

Interesse? Stuur vandaag nog uw sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE775830 naar
Hudson, t.a.v. Greg Antierens, Marcel Thirylaan 75, 1200 Brussel, tel 02 610 27 74, e-mail
greg.antierens@jobs.hudson.com, www.jobs.hudson.com. Uw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

www.belorta.be

