bouwkundig commercieel adviseur regio Lier – Mechelen - Zaventem Kortrijk (HQ)

Wienerberger is wereldwijd, n°1 in productie en verkoop van snelbouw. In Europa zijn we marktleider in de productie en verkoop van
gevelstenen, dakpannen en kleiklinkers. Bekende merken binnen de groep zijn Porotherm, Terca en Koramic. In België tellen we 11
productievestigingen, 2 showrooms en een hoofdzetel. Dagelijks zetten meer dan 1.100 enthousiaste medewerkers zich in om kwalitatieve
producten te ontwikkelen, produceren en klantgerichte oplossingen uit te werken.
Om ons sales team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een enthousiaste bouwkundig commercieel adviseur regio Lier –
Mechelen - Zaventem

Verantwoordelijkheden
- In jouw regio ben je verantwoordelijk voor de technische verkoop en de promotie van onze Wienerberger bouwoplossingen voor zowel het dak,
de gevel als de binnenmuren.

- Je bouwt duurzame relaties uit met een vast netwerk van architecten, dakdekkersbedrijven, aannemers, bouwhandelaren en bouwpromotoren.
- Deze relaties informeer en adviseer je op regelmatige basis over onze nieuwe oplossingen, technische productspecificaties, prijzen en nieuwe
producten.

- Je onderhoudt de contacten met jouw collega’s door middel van regelmatige vergaderingen en het gebruik van onze CRM-tool.
- Als je niet bij je klanten bent, werk je van thuis uit.
- Je werkt nauw samen met en je rapporteert aan de Area Sales Manager.

Jouw profiel
- De bouwsector is een vertrouwd domein voor je. Je volgt met interesse de technische, esthetische en duurzame evoluties op.
- Je bent een commercieel talent en flexibel ingesteld.
- Je bent zeer klantgericht en een teamplayer die vlot informatie deelt en communiceert.
- Je kan de activiteiten en je sales aanpak in je regio overzichtelijk organiseren.
- Je woont in deze regio of bent bereid je daar te vestigen.
- Je kan vlot over weg met MS Office toepassingen.

Ons aanbod
- Je komt terecht in een internationale gerenommeerde organisatie met lokaal een familiaal karakter.
- In deze uitdagende job krijg je de ruimte om initiatief te nemen en de functie verder te ontwikkelen.
- We hechten veel belang aan duurzaamheid zowel in onze producten als naar onze mensen toe.
- In ruil voor je expertise en engagement bieden wij een aantrekkelijk salarispakket aan met inbegrip van extralegale voordelen (een
bedrijfswagen, 33 verlofdagen, maaltijdcheques, verzekeringen, onkostenvergoeding, ecocheques, …) en de nodige opleidings- en
doorgroeimogelijkheden.

Wil je deel uitmaken van ons team?
Solliciteer vandaag nog via www.wienerberger.be/jobs. We garanderen een vertrouwelijke behandeling van jouw
kandidatuur!
Wienerberger nv, HR-afdeling, Kapel ter Bede 121, B - 8500 Kortrijk;voor meer info bereikbaar via
wouter.vanrobaeys@wienerberger.com

