
 

 

 

 

 

 

 

Sales Manager (m/v)  

 

BEDRIJF 

Foylo is dé referentieleverancier voor alle soorten folies 

en verpakkingen voor bouw, retail en industrie.  

Gedreven door innovatie zijn we altijd op zoek naar de 

nieuwste technologie in functie van de toepassing bij 

onze klant, in welke sector ook.  In een markt die volop 

in beweging is, wijst Foylo de weg naar de juiste 
producten. 

Met onze jarenlange ervaring, diepgaande kennis van 

materialen en productieprocessen, en een uitzonderlijk 

breed assortiment staan wij borg voor kwaliteitsvolle 

folies en deskundig advies. 

Foylo wenst haar commerciële organisatie te versterken 

door de aanwerving van een Sales Manager (m/v).  
 

FUNCTIE 

Als Sales manager bewaak je, in samenwerking met de 

General manager en de Account managers, de 

commerciële koers en strategische oriëntatie van Foylo.  

Je bent verantwoordelijk voor het verkooptraject binnen 

Foylo en geeft leiding aan de Account managers.  

Naast het opstellen van een verkoop- en 

marktbewerkingsplan, speel je effectief en proactief in op 

de (toekomstige) wensen en behoeften van de klant.  Het 

doel van deze functie is om de verkoopactiviteiten af te 
stemmen op de klantenbehoeften en de  

   ontwikkelingen in de markt, om zo de commerciële 

   resultaten van het bedrijf te optimaliseren en de 

   commerciële doelstellingen te bereiken.  

   Je hebt en neemt de leiding, in samenwerking met de 

   General manager, over alle commerciële activiteiten 

   van het bedrijf. 

   Je taken en verantwoordelijkheden zien er als volgt 

   uit:  

• Je stuurt de Account managers aan, geeft hen 

richting, stimuleert en triggert hun alertheid naar 

de markt.  

• Je stelt marketing- en verkoopbudgetten op. 

• Je detecteert proactief businessopportuniteiten 

en gaat over tot acquisitie van nieuwe klanten. 

• Je monitort alle commerciële acties en 

controleert de afgesproken targets met de 

Account managers.  

• Je draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering 

van effectieve strategische verkoopplannen met 

een duidelijke visie op de sales en praktische 

acties op korte en lange termijn. 

• Je verzorgt verkoop- en marktanalyses, monitort 

trends en ontwikkelingen en rapporteert hierover 

aan de General manager en Aankoop in functie 

van de verbreding van het productassortiment. 

• Je vertegenwoordigt Foylo door deelname aan 

beurzen, congressen en besprekingen gericht op 

het vergaren, representeren en delen van kennis 

en gericht op het verder uitbouwen van het 

netwerk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Je stimuleert een werkklimaat waarin aspecten 

als ontwikkeling, samenwerking, open 

communicatie en leren centraal staan. Je 

opereert hierin als voorbeeld voor het team. 

•  

  

 

 

INTERESSE? 

Stuur dan je kandidatuur naar jobs@foylo.eu. Voor meer informatie over deze functie, bel naar  

+32 (0)3 550 00 20. 

PROFIEL 

• Masterdiploma of master-denkniveau. 
• Relevante ervaring in een leidinggevende 

salesrol en/of beschikken over de hiermee 
gepaard gaande competenties. 

• Kennis van of ervaring in de ruime 
verpakkingsindustrie is een plus, maar geen 
must. 

• Een enthousiaste, communicatieve en 
empathische people manager.  

• Een ondernemend en flexibel persoon met een 
hands-on mentaliteit. Je durft zelfstandig 
gefundeerde beslissingen nemen.  

• Sterke organisator en planner, iemand met oog 
voor detail en tegelijk in staat om het overzicht 
te bewaren en processen aan te sturen. 

• Helder en vlot in communicatie, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

• Een motiverende coach, bereid om mee te 
helpen waar nodig, maar toch voldoende 
daadkrachtig om te sturen en te leiden. 

• Talenkennis: vloeiend Nederlands en Engels. 
 

    AANBOD 

      Foylo is een modern en toekomstgericht bedrijf in 

      volle ontwikkeling. Deze functie is dan ook een 

      mooie uitdaging binnen een ambitieuze organisatie. 

      Je werkt in een omgeving waar het nemen van 

      initiatief wordt aangemoedigd en waar je een reële   

      meerwaarde kan betekenen. Dit alles in combinatie  

      met een correcte verloning alsook aantrekkelijke 

      extralegale voordelen. Kortom, een uitstekende 

      carrièremogelijkheid in een dynamische en  

      groeiende organisatie. 
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