
12/11/2020
Project Adviseur - Regio Luik, Luxemburg en Namen, MARTENS &

BRIJS (H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827461

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Construction

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Geberit is Europees marktleider op vlak van sanitaire
totaaloplossingen (afvoer, toevoer, regenwater, keramiek).
Met het hoofdkantoor in Zwitserland, telt het bedrijf
wereldwijd maar liefst 29 productievestigingen, waarvan 6
overzees. Geberit telt ruim 12 000 medewerkers verspreid
over een 50tal landen. In 2018 realiseerde de groep een
netto-omzet van CHF 3,1 miljard waarmee het bedrijf
genoteerd staat op de Zwitserse beurs.

Geberit staat gekend als dé specialist van hoogwaardige
sanitaire technologie en keramische badkamerartikelen.
Hun sterke pijlers zijn eenvoud, innovatie en expertise.
'Design meets function' : passie voor kwaliteit en
technologie wordt gecombineerd met 150 jaar ervaring in
sanitaire knowhow. Met veel zorg en met een continue
drang naar vernieuwing en vereenvoudiging werkt
Geberit zo aan het verhogen van een duurzame
levenskwaliteit.

De vestiging in België (Meise) telt 55 gedreven professionals
die dagelijks bouwen aan optimale partnerships met
groothandels, bouwbedrijven, studiebureaus, installateurs,
ontwerpers en architecten.

Om de grotere bouw- en installatieprojecten in de provincie
Antwerpen in goede banen te leiden, zoeken we een
Project Adviseur (M/V/X).

Als Project Adviseur word je het centrale aanspreekpunt
rond alle grote bouwprojecten in de regio Luik, Luxemburg
(BE) en een deel van Namen, het betreft hier
provincie-overschrijdende projecten. Dit uiteraard na een
intensieve interne opleiding. Met alle betrokken partijen
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(architecten, studiebureaus, installatiebedrijven en
aannemers) bouw je hechte partnerships uit. Voor hen ben
jij de persoon bij wie ze terecht kunnen voor enerzijds het
technische luik (afvoer, toevoer, regenwater) en anderzijds
het keramische luik (het zichtbare gedeelte voor de wand).

• Je zit mee aan tafel op het moment dat een project in
studiefase zit maar ook tijdens de realisatiefase, maw. je
volgt alle projecten nauwgezet op.

• Je levert input bij de voorstudie, of je laat je ondersteunen
door jouw collega's van de interne studiedienst.

• Je organiseert informatiesessies en trainingen om
relaties te informeren over de uitgebreide mogelijkheden van
de Geberit-producten, inclusief de nieuwste
ontwikkelingen.

• Dankzij jouw proactieve aanpak en uitgebreide
productenkennis ga je op zoek naar nieuwe
opportuniteiten bij zowel bestaande als nieuwe klanten.

• Je analyseert de markt in jouw regio en detecteert nieuwe
bouwprojecten.

• Je bent een visibel aanspreekpunt vanuit zijn/haar
expertise en klantgerichtheid meerwaarde biedt bij heel
uiteenlopende projecten. Je houdt ervan om projecten mee
vorm te geven en samen met alle stakeholders te zoeken
naar optimale Geberit-oplossingen.

• Je bent veel op pad (60% van jouw tijd) maar werkt ook
zelf aan studies (home office of op kantoor) en je overlegt
regelmatig met diverse collega's (Project Adviseurs,
Studiedienst, Marketing etc.) op het hoofdkantoor in Meise.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Voor deze boeiende vacature is een technische
background een must. Idealiter heb je een diploma van
industrieel ingenieur.

• Je hebt een goed ruimtelijk inzicht (3D-plannen).

• Gezien het niveau van je gesprekspartners (aankopers,
CEO's, architecten etc.) is enkele jaren ervaring gewenst.

• Je wil je verdiepen in de Geberit-technologie en je
combineert jouw technische feeling met een goede

Page 2



commerciële drive.

• Geberit zoekt een klantgericht persoon met inhoud.
Iemand die in staat is om lange-termijnsamenwerkingen op
te bouwen en die zich profileert als een betrouwbaar en
deskundig ambassadeur.

• Zowel jouw bagage als jouw persoonlijkheid maken dat
klanten jou graag aan tafel hebben. Je denkt mee naar
slimmere en betere oplossingen, je creëert meerwaarde bij
de projecten en het is leuk samenwerken met jou.

• Verder hecht Geberit belang aan zelfstandigheid, 'out of
the box'-oplossingen vinden en een doeners mentaliteit.

• Jouw moedertaal is Frans maar gezien de meertalige
werkomgeving weet je je ook vlot uit te drukken in het
Nederlands en het 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----1827461-inline.html?cid=Partner_LeForem
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