
24/10/2020
(Junior) National Key Account Manager MRO, Wurth Belux nv (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1824134

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 : • ANVERS [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Bouw mee aan de groei van Würth Belux als:

(Junior) National Key Account Manager MRO

Ben je commercieel gedreven, overtuigend in je
communicatie en sterk in het opbouwen van relaties? Stel je
dan nu kandidaat voor onze ambitieuze rol van Junior
National Key Accountmanager.

• Je ontwikkelt en onderhoudt jouw klantenportefeuille in de
MRO (Maintenance, Repair & Operations) sector en doet
aan actieve prospectie van potentiële Key Account klanten.

• Je stelt klantendossiers samen en brengt
aankoopstructuren in kaart.

• Je bespreekt aankoop- en facturatieprocedures met de
klant en onderhandelt zowel nationale, als internationale
samenwerkingsakkoorden.

• Je overtuigt jouw klanten van de oplossingen en
optimalisaties die Würth aanbiedt.

• Je bent verantwoordelijk voor de omzet- & gross profit
ontwikkeling van jouw klantenportefeuille.

• Je ondersteunt accountmanagers, door met hen mee de
baan op te gaan. Je ziet er op toe dat procedures en
afspraken bij klanten worden nageleefd.

• Je werkt nauw samen met je collega’s van zowel de
binnen-, als buitendienst (account- en district managers). Je
houdt hen kort op de hoogte van de gemaakte afspraken bij
klanten. Daarnaast onderhoud je eveneens contacten met je
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internationale collega’s Key Account.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Je hebt minimum een bachelorsdiploma, bij voorkeur in
een economische of ingenieurswetenschappelijke richting.

• Je bent leergierig en kan bij voorkeur terugvallen op een
eerste relevante werkervaring binnen het strategisch
uitbouwen van klantenrelaties.

• Je bent analytisch en hebt affiniteit voor de technische
sector.

• Je onderscheidt je dankzij je ondernemerschap, flexibiliteit
en hands-on ingesteldheid.

• Je bezit een commerciële instelling en bent enthousiast in
het zoeken naar oplossingen op maat voor onze klanten.

• Overtuigen van klanten, motiveert jou. Het opbouwen en
onderhouden van relaties is één van jouw sterkte punten.

• Je beschikt over een zeer goede kennis van het
Nederlands, Frans en Engels.

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----1824134-inline.html?cid=Partner_LeForem
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