
22/01/2021
National Key Account Manager, Wurth Belux nv (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1822498

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 :
-

Je ontwikkelt en onderhoudt jouw klantenportefeuille in de
Automotive sector. Je doet 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 over samenwerkingscontracten.

-

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

-

Je gaat mee de baan op met account managers om hen te
ondersteunen en na te gaan of procedures en afspraken bij
klanten worden nageleefd

-

Je behandelt aanvragen over internationale
samenwerkingsakkoorden en bent in contact met de
internationale Key Account collega’s

-
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Je werkt nauw samen met account- en district managers en
de commerciële binnendienst en houdt hen op de hoogte
over gemaakte afspraken bij klanten

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : -

Je hebt ten minste een 3-tal jaar ervaring in key account
management

-

Je beschikt over een analytisch denkvermogen

-

Je hebt technische affiniteit, bij voorkeur binnen de
autosector en kan steunen een netwerk binnen deze sector

-

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

-

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

-

Het opbouwen en onderhouden van relaties is één van jouw
sterktes

-

Je beschikt over een zeer goede kennis 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
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1822498-inline.html?cid=Partner_LeForem
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