
30/01/2021
Key Account Manager Flooring, Verpoucke (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1838279

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Ben je op zoek naar een commerciële functie waarbij jouw
kennis

van kunstharstvloeren een rol speelt? Ben je vooruitstrevend
en geef je graag technisch advies?

Dan ben jij de kandidaat de key account manager (België)
die wij zoeken.

Als Key Account Manager ben je steeds op de baan om
klanten (professionele plaatsers) te adviseren met
technische expertise binnen de divisie vloeren en breid
je het netwerk verder uit.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:

• Meerwaarde creëren door het geven van professioneel
technisch advies en mee te denken met de klant.

• Het beheren van klantenrelaties en verder uitbouwen
van een lange-termijnrelatie in de Belgische markt.

• De spilfiguur zijn tussen de opdrachtgever, aannemer en
architect, en tracht vanuit jouw rol als productexpert een
toegevoegde waarde te bieden.

• Technisch advies verlenen, waarbij je kan rekenen op een
goede ondersteuning vanuit het hoofdkantoor.

• Op zoek gaan naar bedrijven die passen bij hun visie en
blijvende relaties opbouwen.

• Home-based werken en rapporteren aan de Sales
Manager Benelux
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Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : De Key Accountmanager die wij zoeken:

• Beschikt over een technische commerciële achtergrond

• Is gepassioneerd door de kunstharstvloerenmarkt
(Epoxy, PU,…) en heeft de ambitie om expert te worden in
zijn vak

• Kan zijn enthousiasme overbrengen naar klanten en
komt betrouwbaar en geloofwaardig over in gesprekken

• Is loyaal, vooruitstrevend en commercieel ingesteld

• Is een echte teamspeler maar kan individueel presteren

• Is Nederlandstalig en heeft een goede kennis van het
Frans

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----1838279-inline.html?cid=Partner_LeForem
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