
 

 

FABY BENELUX ZOEKT ZELFSTANDIGE ACCOUNTMANAGER NEW BUSINESS 

(M/V) 

Ben jij die gedreven, succesvolle Account Manager New Business die energie krijgt van nieuwe 
klanten binnen te halen? Die affiniteit heeft met de beauty sector, meer specifiek de nagelbranche 
en op zelfstandige basis wilt werken? Dan is deze functie bij Fabynails wellicht jouw nieuwe succes!  

Faby is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met hand- en voetverzorgingsproducten. Onze 
focus ligt vooral op gezonde nagelproducten. Zo zijn al onze producten vrij van de meest 
schadelijkste stoffen, vegan en niet getest op dieren. Onze klanten zijn professionals uit de beauty 
sector (voornamelijk schoonheidsinstituten). Ons kantoor is gelegen in Neder-over-Heembeek 
tussen Vilvoorde en Brussel (uitrit Brusselse ring vlakbij, goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer). 

Als Account Manager New Business kun je in deze functie al jouw kwaliteiten kwijt en uitdagingen 
vinden. Je acquireert nieuwe klanten, meer bepaald schoonheidszaken, wellnesszaken en veel 
meer, in België, Luxemburg en Nederland. Het is jouw taak deze portefeuille verder uit te breiden. 
Jij zorgt dat je weet wat er speelt bij jouw prospect. Je legt de juiste contacten, realiseert afspraken 
en weet orders af te sluiten. 

Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding van een zelfstandige sales voor new business 

• Actief acquireren van nieuwe klanten en nieuwe orders afsluiten 
• Je staat in telefonisch contact met klanten  
• Je volgt je prospecten op en beantwoordt eventuele extra informatieaanvragen  
• Je volgt de klanten op en biedt hen een degelijke na-verkoop service. 
• Het maandelijks rapporteren van verkoopresultaten, alsmede het maken van 

bezoekrapporten en de acties uit te zetten in de organisatie. 

Als je aansluit bij onderstaande criteria is het zinvol om te reageren: 

• Aantoonbaar succesvol in het acquireren van new business 
• Je hebt een uitgesproken commerciële feeling waarbij service en klantvriendelijkheid 

centraal staan, ervaring in de sector is een pluspunt. 
• Je hebt een hoger diploma in een relevante richting of gelijkwaardig door ervaring. 
• Je bent perfect tweetalig NL-FR, zowel gesproken als geschreven  
• Je werkt zeer nauwkeurig en georganiseerd.  
• Je bent een uitstekend planner en coördinator. 
• Je kan zelfstandig werken maar hebt een goede dosis teamspirit. 
• Je kan overweg met MS office (Excel Word Outlook Powerpoint). 
• Je hebt interesse in de schoonheidssector en manicure-pedicure producten. 
 

Wij bieden: 

• Een voltijdse functie met contract van onbepaalde duur. 
• Een afwisselende functie met kantooruren (avond- of weekendwerk zeer uitzonderlijk). 
• Een functie binnen een klein team van collega’s in een bedrijf in volle expansie. 
• Loon- en arbeidsvoorwaarden te bespreken. 

 

 

Geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar info@fabynails.be  

mailto:info@fabynails.be

