
  

  

Het goede leven? Dat is lekker eten en drinken, maar vooral de juiste combinatie van eten en 

drinken. Bier is gelukkig breed inzetbaar voor zowel puur genot als gastronomie. Van in de 

zetel tot op het terras, een passie voor bier is oneindig plezier.  

Krijg jij alvast zin in het uitbouwen van een aantal sterke biermerken? Dan is de functie van 

Sales Manager bij deze brouwerij misschien iets voor jou? De brouwerij, gelegen in 

Vlaanderen, heeft een brede waaier aan speciale bieren, met liefde gebrouwen, 

‘Onafhankelijkheid, vooruitgang en groei’ zijn hun belangrijke waarden. Het bedrijf focust zich 

op de traditionele brouwkunsten die aangepast zijn volgens de recentste technologische 

evoluties waardoor de bieren garant staan voor een betrouwbare kwaliteit en smaak.  

Met meer dan 40 gepassioneerde 

werknemers staat het team elke dag 

opnieuw paraat om hun liefde voor de 

speciale bieren te bottelen en te 

verdelen, zowel naar 

drankencentrales, retail als de 

horeca. De brouwerij is momenteel 

op zoek naar iemand die door zijn 

commerciële flair de passie voor 

speciale bieren kan vertalen in 

concrete verkoopacties. 

 

Daarom is Taking Turns momenteel actief op zoek naar een: 

SALES MANAGER BELGIUM  

 

In de rol van Sales Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Belgische 

markt, zowel in volume als omzet. Je zal eveneens een team van 3 sales representatives 

aansturen die je rechtstreeks zal aansturen.  

Je rapporteert hierbij rechstreeks aan de CEO over je activiteiten en vorderingen.  

 

DE JOB 

Je bent verantwoordelijk voor: 

1. Strategische planning en bugettering 

 



  

  

- Je definieert het sales budget, in volume en omzet, samen met de CEO en vertaalt 

het totale sales budget in tactisch verkoops- en actieplan; 

- Je bepaalt de prijs en promotiestrategie voor de verschillende producten binnen 

de aangewezen kanalen samen met de CEO;  

- Je implementeert de landelijke promoties en stuurt de ad-hoc verkoop aan om de 

resultaten te maximaliseren 

 

2. Business Development 

 

- Je ontwikkelt en voert de Business Development plannen uit voor jezelf en jouw 

team, met duidelijke prioriteiten, contactstrategie en tijdschema's om de 

groeidoelstellingen te behalen; 

- Je bouwt voort op de langetermijns strategische partnerschappen met grote bier 

handelaren, waarvoor reeds langlopende contracten zijn; 

- Je bent het gezicht van de brouwerij in België en vertegenwoordigt het bedrijf 

naar een aantal belangrijke klanten. 

 

3. People Management 

 

- Je coacht en ontwikkelt het sales team door middel van co-bezoeken, passende 

verkooptools en opvolging van doelstellingen; 

- Je volgt het sales team verder op en stuurt bij waar nodig om. 

- Je ondersteunt het sales team in het omgaan met klantspecifieke verzoeken. 

 

UW PROFIEL 

- Je hebt een bewezen ervaring in B2B verkoop; 

- Je bent een gepassioneerd persoon; 

- Je bent een go getter en een jager; 

- Je hebt een positieve mentaliteit; 

- Je hebt sterke analytische vaardigheden; 



  

  

- Je bent een people manager die zijn/haar team inspireert en motiveert om de 

extra mijl te gaan. 

HET AANBOD 

- Een brede sales management functie in een dynamische, snelgroeiende en 

ondernemende onderneming; 

- Een competitief salarispakket (inclusief een bedrijfswagen). 

 

INTERESSE? 

  Neem contact met ons op: 

 

Berdien Vrijders,  Executive Researcher 

berdien@takingturns.be - 0494 34 29 87 

 

 

 

Olivier Thas, Executive Researcher 

olivier@takingturns.be – 0477 20 74 38 


