
Vacature
Vertegenwoordiger

A job filled with
happy moments

� Een gevarieerde job in een financieel gezond bedrijf

� Vriendelijkheid, creativiteit en service zijn onze troeven

� Betrokken collega’s die samen met jou willen groeien

www.ava.be
@AVAmoment

AVA groeit en jij zoekt een leuke job, dan zitten we al meteen op hetzelfde spoor. Werken bij AVA dat is dagelijks 
een portie positieve vibes voor de klanten, voor je collega’s, voor de producten en voor jezelf. Ieder moment is 
uniek en vraagt jouw kennis en creativiteit. Denk maar aan een communie, een geboorte, een huwelijk, een 
mooie feesttafel of zelfs een bureau inrichten. Ook voor professionele klanten is AVA een vaste waarde voor 
disposables, tafelbekleding, hygiëne -en kantoorartikelen. Om deze professionals nog beter bij te staan, 
zoeken we 2 nieuwe vertegenwoordigers.

� Wat je allemaal gaat doen

� Wat je ervoor krijgt

� Wie wij juist zoeken?

Stuur dan je cv naar hr@ava.be. Wij kunnen niet wachten om je te ontmoeten.

� Solliciteren?

Vacature: vertegenwoordiger regio Oost- en West-Vlaanderen

• Als vertegenwoordiger bij AVA ben je dagelijks op de baan om de klanten te bezoeken. Voor de   
 verdere opvolging en administratieve afhandeling werk je thuis.
• Je plant zelfstandig je klantenbezoeken in waarin je onze producten presenteert en rapporteert   
 hierover tweewekelijks naar je manager.
• Je bouwt langdurige relaties op met de bestaande AVA B2B klanten en je begeleidt hen naar onze   
 hybride omgeving: de AVA webshop, één van de 53 AVA-winkels of onze eigen productieafdeling.
• Je werkt commerciële voorstellen uit in samenwerking met de afdeling customer service. 
• Je vertegenwoordigt AVA op verschillende beurzen.
• In je regio ga je actief op zoek naar nieuwe potentiële klanten, altijd met een AVA-insteek en een   
 gerichte voorbereiding. 
• 1 à 2 dagen per maand werk je vanuit het AVA hoofdkantoor in Temse. 

• Een happy job in een Belgisch familiebedrijf met een hart voor hun werknemers.
• Een vast contract van 36u en tot 32 dagen verlof.
• Topcollega’s die graag met je samenwerken. 
• Jobzekerheid. Want AVA blijft maar groeien en dat al meer dan 65 jaar.
• Een bedrijfswagen, laptop en GSM.

• Je bent in het bezit van een professionele bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt een commerciële achtergrond met minstens 3 jaar relevante werkervaring.
• Affiniteit met ons gamma, horeca en B2B klanten is een grote plus.
• Je bent het externe gezicht van AVA: je bent vriendelijk, verzorgd en servicegericht. 
• Microsoft Office heb je goed onder de knie.
• Je beschikt over de nodige maturiteit om zelfstandig je dossiers op te volgen.
• Je woont in de provincie Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen.
• Een basiskennis van het Frans en Engels is een plus.
• Je beschikt over een rijbewijs B.


