Over Besox:
Besox is actief als Erkend sociaal secretariaat – zowel op het gebied van payroll als bijkomende HR diensten,
verzekeringsmakelaar & AXA Bankagentschappen.
We stellen een 60-tal personeelsleden tewerk en staan meer dan 1.500 kmo’s bij in het verwerken van hun
loonadministratie, het zoeken van de beste verzekering & het verlenen van kredieten of beleggingen op maat
van de klant.
We hebben kantoren in Knokke-Heist, Antwerpen, Gent, Oostkamp, Oostende, Blankenberge & Terneuzen
(NL) en voor het sociaal secretariaat regio Vlaanderen zijn we op zoek naar een gedreven commerciële
medewerker, ervaring in de sector is een pluspunt echter de motivatie om Besox te helpen groeien een must!
😊😊
Je takenpakket bestaat uit:
- het opbouwen van een klantenportefeuille & een partnernetwerk in je regio
- het deelnemen aan specifieke netwerkactiviteiten (salons, beurzen, netwerkmomenten, …)
- het volgen van de marktevoluties binnen de sector om succesvol te zijn in je job
- het bijdragen tot het sterke imago van besox door een klantvriendelijke en persoonlijke aanpak
We verwachten dat je:
- gepassioneerd bent om aan de slag te gaan bij besox als business development manager
- kennis van HR / de arbeidswetgeving is uiteraard een pluspunt
- sociaal ingesteld bent en vlot bent in het leggen van contacten
- autonoom kan werken na een korte opleiding, doch ook een teamplayer bent
- flexibel en stressbestendig bent
- Nederlandstalig, kennis van Frans is een pluspunt
Ons aanbod
Wij garanderen je alvast een plaats in ons sterk team waar je steeds de mogelijkheid krijgt tot bijkomende
opleidingen alsook ondersteuning van je collega’s / onze juristen. We zorgen uiteraard ook voor een passend
loon met alle mogelijke extralegale voordelen & flexibel werken is bij ons geen enkel probleem!
Interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Leen Vandeweege via telefoon 0485/945110 of via email leen.vandeweege@besox.be.

