SALES ANALYST

About us
MET EEN OMZET VAN MEER DAN 1,5 MILJARD EN 1500 WERKNEMERS IS FEBELCO GROUP DE GROOTSTE
BELGISCHE GROOTHANDELAAR-VERDELER VAN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN. NAAST DE
GROOTHANDELSACTIVITEIT (FEBELCO GROOTHANDEL) HEEFT FEBELCO GROUP OOK PREWHOLESALING
ACTIVITEITEN (LIVLINA) EN SALES & MARKETINGACTIVITEITEN VOOR FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN (AXONE
PHARMA) IN HAAR RANGEN, NET ALS APOTHEKEN IN EIGEN BEHEER (SODIAP).

What are we looking for?
Als Sales Analyst van de grootste groothandelaar-verdeler van farmaceutische producten in België ben je verantwoordelijk voor
de creatie van glasheldere commerciële analyses en rapporten, en dat in functie van een optimale en eﬃciënte werking van de
verkoopafdeling.
Je maakt grondige analyses van onze commerciële data, en vertaalt deze naar de business (intern en extern)
Je werkt nauw samen met je collega sales analist en beantwoordt vragen van hem/haar, van ons commercieel team in de Business Units, en van
de algemene directie.
Je zet je schouders onder diverse commerciële projecten en zorgt daarbij voor de nodige sales- en marketing analyses, met een onberispelijke
administratieve opvolging. Daarvoor krijg je volop de ruimte om jouw probleemoplossend en analytisch denkvermogen aan te scherpen en
verder te ontwikkelen.
Je werkt actief mee aan het verder optimaliseren van werkprocessen binnen ons Sales & Marketing team.
Je vertaalt je analyses naar heldere cijfers die je kunt voorleggen aan interne en externe klanten. Deze presentaties licht je toe a.d.h.v. onder
meer PowerPoint presentaties die je zelf maakt.
Je bent de brug naar tussen Sales & Marketing en de andere afdelingen (Purchase, Finance, IT, Operations) voor afdelingsoverschrijdende
strategische analyses.
Je modelleert gegevens in kwaliteitsvolle rapporten die gebruikers in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen.
Je optimaliseert je eigen takenpakket en laat zo de waarden van Febelco weerspiegelen in je eigen werk.
Je hanteert een open en directe communicatiestijl. Wanneer gewenst kan je de nodige diplomatie aan de dag leggen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales & Marketing Director

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je genoot een bacheloropleiding en hebt minstens 2 à 3 jaar ervaring als Sales Analyst of Business Analyst.
Je bent een analytisch persoon die geen enkel detail uit het oog verliest.
Je hebt een grote aﬃniteit met de noden van de (interne en externe) klant.
Je kan perfect overweg met MS Oﬃce (Word, Excel, Outlook en PowerPoint), en met de gangbare data-analyse software tools zoals Power BI.
Kennis van SQL en data warehousing concepten is een troef.
Je vindt makkelijk je weg in nieuwe programma’s en softwarepaketten.
Zowel mondeling als schriftelijk communiceer je helder en vlot. Enthousiasme en collegialiteit zijn eveneens essentieel.
Je bent proactief, hebt spontaan inzicht in bedrijfsprocessen en bent kritisch ingesteld. Kunnen zaken beter of eﬃciënter? Dan willen we dat
heel graag van jou horen.
Je bent stressbestendig en in staat om tegen strakke deadlines aan te werken.

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (13e maand,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, voordelenplatform, bedrijfswagen, …)
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan.
Een plaats binnen een dynamisch team met 10 aangename directe collega’s.
Een goede work-life balance met glijdende werkuren in een Belgisch bedrijf met een sterk groeiverhaal.
Een ﬁlevrije werkplek te Sint-Niklaas.

Locatie:
Sint-Niklaas - Hoofdzetel

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel NELE TIELEMANS
op het nummer: 03 780 83 36

