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COMMERCIEEL TECHNICUS 

Trendy Foods Belgium, met hoofdzetel in de streek van Verviers, is een onderneming gespecialiseerd 
in de nationale distributie van voedingsproducten en heeft een jaaromzet van meer dan 1,2 miljard 
euro en telt meer dan 500 werknemers! 

Om onze groei te ondersteunen en onze Trendy Club afdeling te versterken zijn wij actief op zoek naar 

een Commercieel-technicus. 

De afdeling Trendy Club, bestaande uit 7 personen, is actief met ongeveer 115 zelfstandige klanten 

die tankstations of buurtwinkels beheren. De afdeling biedt een veelheid van diensten en oplossingen 

voor de ontwikkeling en de controle van de verkooppunten, van de ontwikkeling van het winkelplan 

tot de analyse van de rentabiliteit. 

 

Uw taken bestaan uit: 

- Presentatie van het Trendy Club-concept aan potentiële nieuwe klanten 

- Beheer van nieuwe projecten (omgevingsanalyse, winkelinrichting, keuze van het 

assortiment, organisatie van de inrichting, integratie van de broodjeszaak en wijn concepten, 

enz.) 

- Opvolging van bestaande Trendy Club-klanten (advies over shopinrichting en assortiment, 

rentabiliteitsanalyses, voorstellen voor consumenten activatie, enz.) 

- Coördinatie van de uitvoering van uw projecten met een team van merchandisers  

- Ondersteuning van het verkoopteam bij het optimaliseren van de winkel voor hun klanten 

- Voorstel voor de evolutie van het assortiment / nieuwe concepten / nieuwe 

productcategorieën op basis van uw vaststellingen op het terrein 

 

Uw profiel : 

 Bachelor diploma of gelijkwaardige ervaring  

 Uitstekende kennis van het Nederlands met een goede kennis van het Frans; 

 Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en een sterk commercieel gevoel; 

 Autonoom, georganiseerd en verantwoordelijk, met plezier in teamwerk; 

 Resultaat gericht; 

 Organisatorische vaardigheden; 

 Nemen van initiatieven en analytisch vermogen; 

 Kennis van AutoCAD (of een ander programma voor ruimteontwerp) is een pluspunt 
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Wij bieden u: 

Onze kantoren zijn momenteel gevestigd in de wijk van Petit-Rechain, maar wij zullen in de loop van 

2023 verhuizen naar Milmort. 

- Een vast contract; 
- Een stabiele baan in een dynamisch bedrijf in volle ontplooiing; 
- Een familiale werksfeer; 
- Een salaris in overeenstemming met uw profiel, met extra legale voordelen. 
 

Interesse? 

Stuur uw kandidatuur (CV + korte motivatiebrief) per e-mail naar: jobs@trendyfoods.com 

 

 


