IREKS – uw sterke partner
Werkaanbieding
IREKS is als partner voor bakkers wereldwijd bekend om haar eersteklas bakkerijgrondstoffen en creatieve productideeën. Met een divers
serviceaanbod begeleiden wij onze partners in meer dan 90 landen als coach, raadgever en probleemoplosser.
Een team van meer dan 2.900 medewerkers wereldwijd ondersteunt onze bakkers en banketbakkers persoonlijk. Daarvoor zorgen onze
500 hooggekwalificeerde buitendienstmedewerkers, allemaal brood- en banketbakkers, uit 30 landen voor.
Bij de IREKS-familie, waarvan het hoofdkwartier in Kulmbach, Beieren, Duitsland is gevestigd, verstaat iedere medewerker zijn vak als een
echte partner voor de klanten.
Wij bieden een veeleisende en afwisselende functie aan binnen onze Belgische organisatie, gevestigd te Zaventem.

Enthousiaste brood- en banketspecialist

Technisch adviseur (m/v) Bakkerij buitendienst
Verkoopregio: West-Vlaanderen, arrondissement Halle, Oost-Vlaanderen (onder E 40)

Deze veeleisende en afwisselende functie houdt in dat je als technisch adviseur medeverantwoordelijk bent voor het ontwikkelen
en optimaliseren van nieuwe en bestaande zakenrelaties en producten.
Wat houdt deze functie in?
Business Development ondersteuning aan Sales :
Identificeren (prospectie) van nieuwe zakelijke kansen bij klanten van elke omvang in de bakkerijsector;
Het implementeren van geschikte oplossingen. Tailor-made voor de klant;
Interne en externe presentaties geven over de voordelen van onze producten;
Deelnemen aan strategische oefeningen met als doel onze business te ontwikkelen;
Een goede kennis van de lokale markt is hierbij een must.
Nauwkeurig beheren van alle technische administratie:
Ondersteunen van de technische documentatie;
Handhaven van goede interpersoonlijke praktijken en vertrouwelijkheid verzekeren rond recepten en intellectueel eigendom.
Opbouwen van expertise & netwerk:
Expertise verzamelen in het bakkerijproductengamma door (interne) opleiding en praktijkervaring;
Zorgen voor een functionele link met onze specialisten op het hoofdkantoor in Kulmbach;

Ideeën aanreiken over innovatieve grondstoffen & technologieën die onze producten kunnen Differentiëren;
Voedselveiligheid: rapporteren van eventuele voedselveiligheids- en kwaliteitsproblemen aan onze kwaliteitsmanager;
Verantwoordelijk voor andere opdrachten (verder te bepalen).
Wat vragen we van je?
Vereiste vaardigheden, opleiding en ervaring:
Diploma bakker/banketbakker (m/v), met minstens 5 jaar ervaring;
Aantoonbare ervaring (in een vergelijkbare rol);
Computervaardigheden: Microsoft Office;
Talen: Nederlands (in woord en geschrift) met beheersing van Frans. Uiteraard is kennis van Duits en/of Engels een extra voordeel;
In staat om verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren (multitasking);
Goede communicatieve eigenschappen, creatief, representatief en klantgerichte houding, waarbij een goede vaktechnische/machine
kennis en een “hands on” mentaliteit een voordeel is;
Teamspeler en sterke netwerker;
Geldig rijbewijs.
Wat we je kunnen bieden?
Een brede, afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke functie in een professionele werkomgeving;
Een salaris dat in overeenstemming is met de functie, uw kennis en ervaring evenals een passend arbeidsvoorwaardenpakket;
Een leuke en uitdagende functie bij een familiebedrijf.
Klinkt dit interessant en herkent u zich in dit profiel?
Voor een eerste contact en gedetailleerde informatie over uw verantwoordelijkheid, gelieve contact op te nemen met
IREKS BELGIUM NV,
Benedikt Scheideck,
telefoon +32 (0)474 956 575
e-mail: benedikt.scheideck@ireks.be
Interesse? Stuur dan uw volledige sollicitatie, inclusief details over uw salarisverwachtingen, met de referentie “Baktechnische Adviseur
(m/v)” naar e-mail: benedikt.scheideck@ireks.be.
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