
 

Wil jij jouw stempel drukken op de internationale groei van een gekende en sterke speler binnen 
de exclusieve haarden sector?  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Business Developer om het salesteam te versterken. Als 
een rot in jouw vak ben je inzake ‘sales’ klaar om de bouwstenen te leggen voor een uitbreiding 
richting Nederland. Hiervoor zal je je proactief inzetten om externe partnerschappen aan te 
trekken en zodoende een nieuw klantenbestand uit de grond te stampen. Overigens ondersteun 
je het reeds bestaand sales team in het onderhouden en behouden van de bestaande accounts. 
Ownership, het opzetten van initiatieven en het boosten van succes vormen de grondslag van 
jouw sales strategie. 
 
Wie ben jij? 

• Je bent minstens in het bezit van een bachelor diploma of gelijkgesteld aan 4 jaar ervaring. 
• Een jager-verzamelaar: Je houdt er van klanten binnen te halen en binnen te houden. 
• Je hebt sterke vaardigheden op het gebied van stakeholder management en je bent 

gepassioneerd door het opbouwen van relaties. 
• Je hebt verantwoordelijkheidszin & goesting om een eigen verkoop netwerk uit te 

bouwen. 
• Resultaat gericht: je boekt graag successen en houdt targets nauwgezet in de gaten. 
• Je hebt een hands-on mentaliteit & houdt jouw sales funnel ten alle tijde gevuld.  
• Je bent een charismatisch & scherpzinnige besluitvormer die op alle niveaus impactvol 

communiceert. 
• Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden: je onderbouwd met feiten en 

inzichten en doet hiervoor het nodige onderzoek. 
• Je fungeert als intermediair tussen het technisch ondersteunend personeel en het sales 

team. 
• Je brengt structuur aan voor jezelf aan de hand van jouw projectmanagement skills, je 

bent stressbestendig en werkt graag zelfstandig volgens deadline. 
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, Frans is een pluspunt. 

 
Jouw toekomst bij iFire? 

Als Business Developer kan je rekenen op het volgende interessante aanbod: 
 

• Een variërende functie bij een grote speler binnen de charmante en luxueuze 
wereld van haarden (op linkedin de vlam emoticon) 

• Een interessant loonpakket met heel wat extralegale voordelen+ bedrijfswagen + 
onbeperkte bonussen (op linkedin de dollar en auto emoticon) 

• Je werkt vanuit een High-End kantoorruimte in een prachtig gebouw (gebouw 
emoticon) 



• Een volledige maand zomervakantie en vakantie tijdens de jaarwisseling (parasol 
emoticon) 

• Werken met een ambitieus en gepassioneerd salesteam om samen de targets te 
behalen en deze te vieren (fiesta emoticon) 

• iFire blijft groeien waardoor je veel en snel verantwoordelijk krijgt (vergrootglas 
emoticon) 

 

Interesse? 

Is de bovenstaande omschrijving jou op het lijf geschreven? – Wij ontvangen graag jouw CV en 
motivatiebrief per mail op geoffrey.bontemps@vuren.be  met vermelding van “BUSINESS 
DEVELOPER”. Alle kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld en beantwoord. 

Meer info over onze filosofie en firma vindt u op www.ifire.be 
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