
 
 

 
 
 

 
 
 
We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden netwerken, business 
modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. We hebben een uitdagend vak, omdat we Artsound als 
Belgische marktleider klaar hebben gestoomd voor de digitale toekomst. Daarom versterken we ons team. 
House of Music & Accessories, fabrikant van ArtSound, zoekt een exporttalent om haar huismerk verder te laten 
groeien in het buitenland.  
 

Export manager ARTSOUND. 
Uw achtergrond:  

 Opleiding: u bent opgeleid door het leven, en haar rugzak.  

 U bent geen schoolverlater, hebt ervaring in export business, die verder gaat dan de Benelux.  

 U spreekt minstens drie talen: Nederlands – Frans- Engels. Duits of Spaans is een aardige 
meerwaarde.   

 Uw privé situatie laat het toe om meerdere dagen per maand in het buitenland te vertoeven.  

 U bent een teamplayer.  
 

Uw taak:  

 Samen met onze development director bent u verantwoordelijk voor de omzet in het 
buitenland.  

 U ondersteunt bestaande klanten met hun vragen, projecten, beurzen, enz… 

 U exploreert nieuwe landen die een potentieel hebben voor ons merk. U doet dit op basis 
van grondige analyses.  Hierbij bezoekt u (potentiële) distributeurs voor ArtSound producten. 
Hierbij gaat u na welke verkoopkanalen zij beheren.  

 U bezoekt beurzen, en organiseert er zelf ook in samenspraak met de marketingafdeling 

 U bedenkt promoties, en denkt mee in technologische aanpassingen die nodig zijn om 
maatwerk/land door te voeren.  

 U verzorgt interne en externe opleidingen.  
 
Wat is ons DNA? 
Een jong bedrijf met een jonge geest en een licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een klantgerichtheid die 
erg ver gaat. House of Music & Accessories  is een groep van 50 mensen in België, Nederland en Frankrijk.  
Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie. Authentieke  
personen voelen zich er zeker thuis.. Jezelf zijn binnen een onderneming die dit ook toelaat. Samen bouwen.  

 
Alle personen kunnen rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratiepakket, en vooral een 
omgeving waar vriendschap , plezier, vrijheid, en werklust centraal staan. Zin om je eigen identiteit uit te 
bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar karlien.mestdagh@houseofmusic.be 
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