
 

 

Commercieel Afgevaardigde 

(M/V) 

 

DeDuCo International is een 

bedrijf gespecialiseerd in het 

ontwikkelen en 

implementeren van hoogst 

efficiënte CRM-Software, A.I. 

algoritmes, en innovatieve 

robots voor de retail.  

  

  

FUNCTIEOMSCHRIJVING  Als Commercieel Afgevaardigde ben je verantwoordelijk voor 

het uitbreiden en onderhouden van de klantenportefeuille van 

DeDuCo International nv.  

 Je gaat proactief op zoek naar nieuwe klanten en 

mogelijkheden. Het is aan jou om door middel van prospectie 

verschillende regio’s uit te breiden. 

 Je zal daarnaast technisch en commercieel advies verlenen aan 

prospecten & klanten en meetings inplannen via Teams.  

 Je zal het beheer van internetverzoeken voorzien zoals het 

verzenden van productfiches, het maken van gepersonaliseerde 

catalogi,…  

 Kortom je bent het aanspreekpunt voor de prospecten en 

klanten. 

 Je bent niet bang om contact te leggen met andere klanten. 

 

 



PROFIEL  Je bent hoger geschoold en beschikt minstens over een 

bachelordiploma. 

 Voor deze veelzijdige en dynamische functie zijn we op zoek 

naar een kandidaat die reeds een eerste saleservaring achter de 

rug heeft. Daarnaast ben je vloeiend in het Nederlands en het 

Frans. Engels is een plus. Je bent iemand die klantgericht is en 

geen uitdaging uit de weg gaat. Je hebt een assertieve 

persoonlijkheid en denk daarnaast oplossingsgericht na. 

 Je bent leergierig en bereid om je in te werken in nieuwe 

technologieën en toepassingen. 

 Je kan probleemoplossend en analytisch te werk gaan. 

 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans  en Engels, 

mondeling én schriftelijk. 

 Telefonische contacten schrikken jou niet af. Je werkt graag met 

targets en je bent resultaatgericht. Je werkt graag 

probleemoplossend en gaat hierbij ook klantgericht te werk. 

 Kennis van de retail markt is een pluspunt. 

  

AANBOD Competitief marktconform salaris, aangevuld met extra legale 

voordelen 

 

PLAATS TEWERKSTELLING DeDuCo International NV 

Beneluxpark 33 

8500 Kortrijk  

 

VEREISTE STUDIES Bachelor Diploma in commerciële richting 

 

TALENKENNIS Nederlands (zeer goed) 

Frans (goed) 

Engels (goed) 

 

RIJBEWIJS B 

 

CONTRACT Vaste job met een contract van onbepaalde duur 

Voltijds  

 



WAAR EN HOE SOLLICITEREN? Contact: Dhr. Christian Beele 

 Via e-mail: Christian.Beele@deduco.be 

 Per brief 

Solliciteren met CV en Motivatiebrief 

Voor meer informatie: +32 (0)56/40.29.27 
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