EXCLUSIVE DECORS
fo r fe st i va ls & s h o p p i ng
Phixion, trendsetter en marktleider in ontwerp, verhuur en verkoop van exclusieve decors voor festivals en shopping
WWW.PHIXION.BE
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een:

SALES MANAGER FESTIVAL S
Functie-inhoud
Je bent mede verantwoordelijk voor de groei van de afdeling festivals via:
• Je bezoekt veelvuldig internationale klanten en leveranciers waarbij je je bezoeken van A-Z zelf
regelt. (afspraken maken, vlucht & hotel regelen,...)
• Je brengt je verslagen over aan de festival collega’s en verzorgt de interne opvolging ervan.
• Je bespreekt de specifieke wensen van de klanten met de creatieve en technische collega’s.
• Je maakt en volgt offertes op n.a.v. de klantenbezoeken in nauwe samenwerking met het
Phixion festival team. Indien nodig ga je deze persoonlijk toelichten bij de klant.
• Je zit met je neus bovenop de evolutie in de Europese festivalwereld.
• Je ademt de creatieve en technische werkwijze/visie van Phixion uit.
• Je staat in voor de uitbouw van de klantenportefeuille via het in kaart brengen van
opportuniteiten voor Phixion en de uitbouw van een netwerk binnen de Europese festivalwereld.
• Je fungeert als contactpunt voor nieuwe klanten.

Profiel
• Je blinkt uit in klantgerichtheid, weet klantenrelaties op te bouwen en te koesteren en brengt
vlot de visie van Phixion aan de klanten over.
• Je houdt van veelvuldige internationale verplaatsingen.
• Je hebt een flexibele ingesteldheid.
• Je hebt een grote technische/productionele interesse.
• Je bent goed in plannen en organiseren en hebt een gezonde dosis assertiviteit.
• Je genoot een bachelor opleiding, of vergaarde de nodige kennis door ervaring.
• Je hebt minstens 5 jaar commerciële ervaring in de event/festivalsector met bij voorkeur
eveneens begeleiding van projecten on-site.
• Je spreekt én schrijft vlot Nederlands, Engels en Frans.
• MS Office-toepassingen hebben voor jou geen geheimen.

Aanbod

Interesse?

• Een uitdagende job in een creatief, dynamisch en groeiend bedrijf.

• Richt je CV met motivatiebrief via e-mail aan Phixion, t.a.v. het
festivalteam via festival@phixion.be

• Een werkomgeving met een no-nonsense mentaliteit en zin voor
initiatief.
• Een salarispakket afgestemd op je ervaring.
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