
Hongerig naar een 
nieuwe uitdaging?

Dupont is al meer dan 35 jaar het paradijs voor voedingsprofessionals, hobbykoks, foodies en grillmasters. Hip 
en trendy keukengerei, of liever de klassieke degelijkheid: bij Dupont vind je het allemaal: van potten en pannen tot 
presentatiemateriaal, servies, keukentoestellen en barbecues: de mooiste merken en het ruimste aanbod. 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Junior Accountmanager (M/V)!  

“Heb jij commerciële flair? Zit adviseren, overtuigen en verkopen met de glimlach in jouw DNA? Ben je communicatief, vlot en 
klantvriendelijk? En schrikt ook de administratieve afhandeling jou niet af? Lees dan snel verder!”

Als Junior Accountmanager ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een nieuwe sectie binnen Dupont: je lanceert 
dit commercieel project en start vanaf nul: het in de markt zetten van deze bepaalde productengroep, een dealernetwerk 
uitbouwen, klanten genereren en opvolgen. Daarnaast werk je mee en ondersteun je de commerciële binnendienst waar 
nodig. Jouw taken en verantwoordelijkheden: 

Functieomschrijving
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Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een nieuwe sectie binnen Dupont. 
Je gaat actief prospecteren naar nieuwe klanten en volgt bestaande leads op. Als professioneel adviseur 
voor jouw product (keukenmateriaal) peil je naar de behoeften van de klant en stel je het ideale product of 
assortiment voor. 
Je gaat regelmatig de baan op om potentiële en bestaande klanten te bezoeken.
Je zorgt voor een snelle en professionele opvolging van de verkoop (van offerte tot dienst-na-verkoop).
Je werkt mee aan evenementen en activiteiten: beurzen, opendeurdagen. Je denkt proactief mee om 
promotionele acties op poten te zetten. 
Je neemt actief deel aan de verkoopvergaderingen. 
Je maakt deel uit van een commercieel team, waarbij jouw medewerking en ondersteuning op drukke 
momenten vereist en gewaardeerd wordt. 
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Een voltijdse functie met een gevarieerd takenpakket en een marktconform salaris, aangevuld met 
extralegale voordelen zoals maaltijd – en ecocheques, bedrijfswagen en tankkaart, laptop en gsm. 
Werkzekerheid in een gezond, groeiend familiebedrijf, een van dé referenties in de sector 
Je komt terecht in een moderne (nieuwbouw in 2019), familiale KMO, waar een typische cultuur van 
geven en nemen heerst: respect, collegialiteit, professionalisme en een open blik, dat zijn de drijfveren van 
dit dynamische, hechte team. 
Aangename werksfeer, fijne collega’s

Aanbod

Heb je er zin in?

Vacature Junior Accountmanager (M/V) 

Stuur snel jouw CV en motivatiebrief 

  Per e-mail naar  administratie@dupont.be t.a.v. Ellen Devriendt (HR)
  Per post naar Dupont NV · t.a.v. Ellen Devriendt (HR) · Pluim 5 · 8550 Zwevegem 

Profiel

Je hebt commercieel inzicht en een sterke overtuigingskracht
Je denkt steeds klant – en resultaatgericht
Je bent collegiaal, enthousiast en onder alle omstandigheden behulpzaam en vriendelijk 
Je kan zelfstandig werken en bent communicatief 
Je hebt een verzorgd voorkomen  
Je beschikt over een goede kennis Nederlands/Frans 
Je hoeft geen foodie te zijn, al is dat wel een pluspunt  


