STARTUP zoekt VENNOOT met commerciële kwaliteiten
Plateau Loceau, een startup in ontwikkeling, is een online platform dat ondersteuning biedt aan
buurtwinkels in Antwerpen door hun producten online beschikbaar te maken. Klanten kunnen via het
platform deze producten online bestellen en laten leveren op een plaats en moment naar keuze.
Om de volgende stappen te zetten ben ik opzoek naar een vennoot. Iemand die sterk gelooft in de
waarden van Plateau Loceau maar voor de rest mijn tegenpool is: iemand met een sterke
commerciële kennis, eerder een 'doener' dan 'denker'.
Samen werken we aan de concretisering van het project. Je hoofdtaak bestaat er in de commerciële
tak verder uit te bouwen.
Naast de ‘excitement’ en ervaring van een eigen bedrijf op starten, biedt Plateau Loceau
kantoorfaciliteiten in de KBC toren te Antwerpen aan. Ook zal je gebruik kunnen maken van het
uitgebreide netwerk van de Startit@KBC community.
Interesse? Contacteer mij via christophe.libert@plateauloceau.be
Meer info? www.plateauloceau.be

STARTUP looking for PARTNER with commercial skills
Plateau Loceau is a young startup who will support local grocery stores in Antwerp via an online
platform. An e-commerce platform where local products will be available for sale. Customers will be
able to order the products and get them delivered at their place and time of preference.
In order to support continous growth I’m looking for a partner. Someone how strongley believes in
the values of Plateau Loceau but will be my counterpart: someone with strong commercial skills,
more action type than thinker.
Togheter we will work on the next steps of the project. Your main focus will be on the commercial
part of the project.
Besides the excitement of starting your own business, Plateau Loceau will provide office facilities at
the KBC-tower in Antwerp. Also you’ll have acces to the Startit@KBC community.
Interested candidates may apply directly to christophe.libert@plateauloceau.be
More info? www.plateauloceau.be

