Fedustria is de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie en
vertegenwoordigt zo’n 1.700 ondernemingen (vooral kmo’s), die samen ruim 36.000 directe jobs
creëren en een omzet halen van 9,1 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export.
Voor de belangenbehartiging van deze textiel-, hout- en meubelbedrijven stelt Fedustria een 30-tal
werknemers tewerk, gespreid over haar kantoren te Anderlecht en Sint-Denijs-Westrem.
Fedustria is op zoek naar een voltijds

Productmanager ‘textiel’
Functieomschrijving
Algemeen doel van de functie is hét eerste aanspreekpunt te vormen op vlak van economie en export
voor de bedrijven in de textielsector en in het bijzonder voor de bedrijven actief in het segment van
tapijt- en interieurtextiel en het segment van het technisch textiel.
Concreet omvat dit onder meer volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Onderhouden van en verder uitbouwen van contacten met:
o de bedrijven uit de textielsector en acties op touw zetten (o.m. voor export)
o exportagentschappen (FIT, Awex, federaal)
o beursorganisatoren in binnen- en buitenland
o verwante organisaties (textieltechnologiecentrum Centexbel, TrendVision, Textirama …)
o vakpers…
• Uitwerken van een actieprogramma m.b.t. exportpromotie en -prospectie voor textiel, in
samenwerking met de coördinator voor de productgroep ‘meubel’
• Organisatie van buitenlandse beursdeelnames voor tapijt- en interieurtextiel (Domotex,
Heimtextil, BFM Fabric Show Londen, Domotex Asia… )
• Coördinatie van de jaarlijkse textielbeurs Decosit (Heizel, Brussel)
• Behandelen van diverse economische georiënteerde en exportgerichte dossiers (vb.
handelsgeschillen)
• Werven van nieuwe lidbedrijven
Functievereisten
• Economisch en commercieel inzicht hebben
• Kennis van en ervaring met de textielindustrie (vooral tapijt- en interieurtextiel) is een sterke
troef
• Klantgericht en graag contacten leggen
• Zelfstandig en autonoom kunnen werken en beschikken over hands-on organisatievermogen
• Ervaring met organisatie van/deelname aan beurzen is wenselijk
• Tegelijk tevens een teamspeler zijn binnen de interne werking van Fedustria
• Bereid tot verplaatsingen naar buitenland
• Talenkennis (NL/FR/EN). Kennis van Duits is een pluspunt
Wij bieden:
• een interessante, flexibele job met autonomie binnen het economisch departement
• een verloningspakket met bedrijfswagen en reeks extralegale voordelen waaronder
groepsverzekering
Hoe reageren?
GEINTERESSEERDEN SOLLICITEREN BIJ VOORKEUR ONLINE. Profileer uzelf op de skills en competenties
die borg staan voor succes in de functie.
Uw consultant is:
Myra Vandekerckhove, m.vandekerckhove@searchselection.com, tel: 0032 (0)9 243 40 80

