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Business Developer Benelux, Profile Group (H/F/X)

BRABANT FLAMAND
BRABANT WALLON

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1843808

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BRABANT FLAMAND

• BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Huntsman Building Solutions (de wereldwijde leider in
spuitschuimisolatiemateriaal) werft een Business
Developer Benelux aan voor zijn dochteronderneming
Icynene Lapolla Europe.

www.huntsman.com

www.icynene.com

www.icynene-lapolla.com

Met huidige activiteiten in drie landen in Europa en verkoop
in 30 landen, wil Icynene Lapolla zijn verkoopteam
uitbreiden met een Business Developer Benelux gevestigd
in België.

Icynene Lapolla Europe Scrl wenst zijn verkoopactiviteit in
de Benelux uit te breiden en wenst een verkoopprofessional
met ervaring in de bouwmaterialenindustrie in dienst te
nemen om zijn klantennetwerk uit te breiden. Je rapporteert
aan de Europese Managing Director en hebt de leiding over
:

• Uitbouwen van een netwerk van Icynene aannemers in
Nederland, België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en
Luxemburg

-

• Nieuwe aannemers vinden en trainen

• Samenwerken met bestaande aannemers om hun
regionale verkoopactiviteiten in Icynene te ontwikkelen

• Nieuwe zakelijke kansen en partnerschappen identificeren
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en ontwikkelen met belangrijke klanten in de
bouwmaterialenindustrie

• Nieuwe partnerschappen en specifieke projecten
ontwikkelen met fabrikanten van gipsplaten en membranen

• Certificerings- en promotieactiviteiten leiden voor Icynene
in de Benelux

-

• Specifieke projecten ontwikkelen met algemene
aannemers, lokale autoriteiten en toonaangevende
architectenbureaus

• Contact onderhouden met certificeringsinstanties voor de
coörinatie van certificeringsactiviteiten met Icynene Lapolla
Europe

Profil du candidat :

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

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : • Bachelor of Master of gelijkwaardig door ervaring

• Minstens 5 jaar ervaring in verkoopontwikkeling in de
bouwmaterialenindustrie (bij voorkeur sectoren:
gipsplaten, isolatie, airconditioning, verwarmingssystemen,
ventilatie, brandmateriaal)

• Vloeiend in Nederlands en Frans met goede kennis van
Engels en mogelijk andere talen

• Goede communicatie- en presentatievaardigheden

• Ondernemend, resultaatgericht en zelfstandig in jouw
aanpak met sterke besluitvormings- en
onderhandelingsvaardigheden

• Self-starter en georganiseerd

• Met een technisch product kunnen werken, zaken kunnen
bespreken en waarde verkopen (vs. commodity)

• Ervaring in het werken met internationale bedrijven

Trefwoorden : Sales Manager, Country Manager, Key
Account Manager, International Business Development
Manager, building, internationaal, innovatie,…

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1843808-inline.html?cid=Partner_LeForem
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