
16/10/2020
Accountmanager, VM Building Solutions Benelux NV (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1822605

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Ben je helemaal klaar voor een commerciële functie bij een
marktleider?

Ligt jouw passie in het bouwen en onderhouden van
klantencontacten?

Is het zorgen voor een optimale klantrelatie en klantbeleving
jouw focus?

Dan ben jij de persoon (m/v/x) die we zoeken voor ons
verkoopteam uit te breiden.

• Je beheert op een autonome manier jouw
klantenportefeuille in de regio Luik, Luxemburg en
Groothertogdom Luxemburg en je bouwt lange
termijnrelaties uit met je klanten. Hierbij kan je rekenen op
onze uitstekende service en het uitgebreide assortiment aan
VM Building Solutions producten.

• Jouw cliënteel bestaat uit distributiepunten, handelaren en
hun klanten dakwerkers. Je geeft ook commercieel en
technisch advies aan je klanten, zowel in hun dagdagelijkse
business als bij meer specifieke vragen. Je volgt de
projectmarkt op teneinde een succesvolle relatie uit te
bouwen met je klanten.

• Je functioneert autonoom en rapporteert op een
regelmatige basis aan het management.

• Bij aanvang krijg je een professionele interne opleiding om
de technische aspecten van de producten/dakbedekking te
beheersen.

• Je rapporteert aan de Regionale Sales Manager.

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je beschikt over een bachelor diploma in een bij voorkeur
commerciële of technische richting.

• Je hebt een minimale ervaring van 5 jaar in een
commerciële functie (B2B)

• Je hebt een grondige kennis van MS Office

• Je spreekt vlot Frans. Een goede beheersing van het
Nederlands is een pluspunt.

• Jouw basiskennis van dakbedekking is een sterke troef

• Je bent een echte relatiebouwer met focus op het
resultaat.

• Je bent creatief in het aanbrengen van oplossingen

• Je houdt ervan om in een sterk team te spelen

• Je bent leergierig en je hebt een flexibele ingesteldheid

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1822605-inline.html?cid=Partner_LeForem
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