EÉN VISIE. EÉN MERK. EÉN TEAM
Sinds 1958 ontwikkelt, levert en installeert Codema / B-E De Lier BVBA essentiële op maat gemaakte
oplossingen voor de internationale tuinbouwsector. Gedurende de afgelopen decennia hebben onze
bedrijven wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Ze werken intensief samen onder het
merk CODEMA.
Codema / B-E de Lier BVBA heeft ambitieuze plannen haar activiteiten uit te breiden en ter
versterking van ons team in Sint-Katelijne-Waver zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor
de functie van:

Account manager / Business development
(M/V - 38 uur per week)

Jouw rol:
In deze functie onderhoud je de contacten met bestaande accounts, maar wordt er ook actief gewerkt
aan het uitbreiden van de activiteiten. Je behandelt aanvragen voor (nieuw)bouwprojecten op
watertechnisch en electrotechnisch gebied. Hierbij word je ondersteund door technisch specialisten. Je
neemt kansen waar voor nieuwe producten en systemen en speelt hier actief op in.
Je hebt nauwe banden met kassenbouwers, adviesbureaus en andere spelers in de markt en je bent in
staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Intern onderhoud je contacten met
calculatoren, productspecialisten en de directie.
Jouw profiel:
•

Hogeschool werk –en denkniveau;

•

Je hebt affiniteit met techniek;

•

Praktische ervaring in de watertechniek, electrotechniek en/of tuinbouw is een voordeel;

•

Je hebt goede kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je bent zelfstandig, flexibel,
proactief, taakgericht en je kan je goed in de klant inleven.

Ons aanbod:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende en gezonde onderneming waarin
initiatief, creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs worden gesteld. Met een prettige werksfeer in
teamverband en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zul je je bij Codema / B-E De Lier
BVBA al snel thuis voelen.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een motivatiebrief inclusief je CV naar Luc Vercammen via info@b-edelier.be. Voor vragen
kun je telefonisch contact opnemen via 015-552979. Wil je meer informatie over Codema? Kijk dan op
www.codema.nl

