VACATURE
ACCOUNTMANAGER
BRABANT, BRUSSEL & WALLONIË
Ledlines benaderd de verlichtingsmarkt met een specifiek aanbod oplossingen voor de
professionele markt. We onderscheiden ons door actief in te spelen op de nieuwste
trends en technologieën in de verlichtingssector. Hierdoor is ons aanbod steeds up to
date en kunnen we ieder project van A tot Z op een duurzame manier uitwerken.
Zowel voor, tijdens, als na de realisatie is het team van Ledlines beschikbaar.
De overtuiging bij Ledlines is groot wanneer het gaat over goede samenwerkingen met
partners. Ledlines is een onderneming waarbij de waarden klantgerichtheid, efficiëntie
en teamwork centraal staan.
Dankzij een sterke groei en onze ambities voor de komende jaren zijn we op zoek naar
een Accountmanager voor regio Brabant, Brussel & Wallonië.

-

je hebt uiteraard een commerciële, klantgerichte ingesteldheid.
je hebt kennis en ervaring in de verlichtingsbranche.
je hebt een sterk doorzettingsvermogen.
je bent communicatief en klantvriendelijk
je houdt ervan om nieuwe klantenrelaties uit te bouwen en te onderhouden
op lange termijn.
je werkt graag zelfstandig maar ook in teamverband
je bent communicatief sterk en houdt van onderhandelen.
een goede talenkennis Nederlands/Frans/Engels is een pluspunt

 
-

je brengt het Ledlines-gamma onder de aandacht bij installatiebedrijven,
interieurbouwers, architecten en studiebureaus.
je bouwt het bestaande klantenbestand in de regio Brabant, Brussel &
Wallonië uit in samenwerking met de collega’s van de binnendienst
je werkt samen met de zaakvoerder aan de verkoopstrategie
je zorgt ervoor dat Ledlines top of mind zit als uitdagende projecten zich
voordoen.

 
-

een boeiende job in een aantrekkelijke, groeiende onderneming
een fijne werksfeer met een jong, gemotiveerd team
firmawagen, laptop en mobiele telefoon
ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid
de mogelijkheid tot het volgen van diverse opleidingen en trainingen
een aantrekkelijk salaris met variabele groepsbonus en maaltijdcheques

INDUSTRIEPARK 1241/1

3545 HALEN

INFO@LEDLINES.BE

TEL. +32 (0)16 79 90 22

BEN JIJ DE
ACCOUNTMANAGER
DIE DE VOLGENDE JAREN
WIL MEEGROEIEN IN
ONZE ONDERNEMING?
Stuur dan je CV &
motivatiebrief naar
wies@ledlines.be

WWW.LEDLINES.BE

