
 

Gedreven vertegenwoordiger in de beauty-sector 
 
Heb je altijd al gedroomd van een job in de beauty-sector? Ben je net zo gedreven als een topsporter 
en heb je een overtuigingskracht om U tegen te zeggen? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven!  
 
Delise Cosmetics is verdeler van hoogwaardige en trendy cosmeticamerken in de Benelux en Frankrijk. 
Elk van onze merken staat voor kwaliteit, innovatie en beleving.  
 
Om onze activiteiten op de Belgische en Franse markt intensief uit te bouwen en de verdeling van 
onze merken via gespecialiseerde handelszaken zoals schoonheidsinstituten, kappers en wellness-
centra op de markt te brengen, zijn wij op zoek naar een gedreven vertegenwoordiger om ons team te 
versterken.   
 
Profiel 

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent commercieel ingesteld.  
• Je hebt een bacheropleiding sales of marketing gevolgd, of beschikt over een gelijkwaardige 

ervaring.  
• Een diploma schoonheidszorgen is een pluspunt, maar geen must. Affiniteit met de sector is 

daarentegen wel een vereiste.  
• Tweetaligheid (NL/FR) is een groot pluspunt.  
• Je beschikt over een rijbewijs B.   
• Je hebt een goede kennis van de verschillende Office toepassingen.  
• Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken en beschikt over goede planningsvaardigheden.   

Jobinhoud 
• Je stelt onze verschillende cosmeticamerken, -producten en -apparatuur voor aan 

geïnteresseerde professionals.  
• Je maakt gebruik van ons bestaand klantenbestand en gaat zelf ook proactief op zoek naar 

nieuwe klanten.  
• Je combineert je vaste werkplek in Waregem met je eigen prospecties doorheen het land.  
• Je werkt commerciële voorstellen uit, in samenspreek met de klant en het team.  
• Je plant je eigen klantbezoeken in en zorgt voor een correcte administratieve opvolging van 

elk klantbestand.  
• Je volgt bestellingen (beschikbaarheden, leveringstermijn, klachtenbehandeling …) op.  
• Je rapporteert op regelmatige basis aan het team. 

Aanbod 
• Wij zorgen voor begeleiding, ondersteuning van het sales- en marketingteam en opleiding. jij 

zorgt voor gedrevenheid, enthousiasme en een positieve vibe.   
• Je krijgt een marktconform loon. 
• Een hippe bedrijfswagen, smartphone en laptop zijn inbegrepen in je loonpakket.  
• Je krijgt veel vrijheid en flexibiliteit.  
• Je komt terecht in een jong & dynamisch team met een no-nonsense cultuur!  

Interesse?  
Bezorg ons jouw cv via elise@delisecosmetics.be en wij contacteren jou zo snel mogelijk!  
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