CPE, een bedrijf van Tectum Group, is een groothandel in dak- en
gevelmaterialen met vestigingen in Genk, Melle, Herstal, Overpelt, Schoten en
Sint-Niklaas. In de Benelux zijn wij distributeur van Firestone Rubbergard™
EPDM. Daarnaast hebben wij een uitgebreid assortiment met o.a. producten
van Recticel, Soprema, Eternit, Velux, Kingspan, VM Zinc, Koramic, …
Om onze groei verder te bestendigen zijn wij voor het filiaal in Melle op zoek
naar een gedreven (m/v)

ACCOUNT MANAGER
Wat wij je bieden
We werken graag met mensen die initiatief nemen en bieden daarom een meedenkende functie met
een individueel opleidingstraject op maat aan. Heb je nog geen ervaring als Accountmanager maar heb
je de goesting en de commerciële flair die nodig is om in deze functie succesvol te zijn, dan zorgt ons
opleidingstraject voor de nodige kennis.
Daarnaast geven wij een eerlijk loon, extralegale voordelen en het perspectief op groeimogelijkheden
(binnen of buiten de eigen functie). Je bent in deze functie veel onderweg, wij vinden het belangrijk dat
je comfortabel kan rijden en voegen daarom ook een bedrijfswagen aan je salarispakket toe.
Wat wij van jou verwachten
• De commerciële flair waarmee je klanten weet te enthousiasmeren en duurzame relaties weet op te
bouwen met professionele dakdekkers en gevelbouwers.
• De kwaliteitsgerichtheid waarmee jij offertes opmaakt en opvolgt om een optimale service aan onze
klanten te bieden.
• De ambitie om de klantenportefeuille verder uit te bouwen door prospecten te bezoeken
• Het enthousiasme om actief op zoek te gaan naar nieuwe business opportuniteiten en ontwikkelingen
op de markt
• De teamgeest om er samen met jouw collega’s van de binnendienst en de logistieke afdeling voor te
zorgen dat onze klanten tevreden zijn
• De flexibiliteit om de collega’s van het filiaal te ondersteunen wanneer dat nodig is
In jouw bagage zit
• Technische affiniteit die jou toelaat om snel de nodige productkennis op te doen
• Vlotheid in het gebruiken van softwarepakketten om de orders correct te kunnen verwerken
Met wie werk je samen?
• De collega’s van het filiaal waaraan jij als Accountmanager verbonden bent en waarmee je als team
samenwerkt om de doelstellingen te behalen
• De collega’s van de logistieke afdeling die zorgen voor de handling van de goederen
• De Sales manager aan wie jij rapporteert en aan wie jij voorstellen doet om acties uit te werken of
dingen te verbeteren
• De projectmanagers waarmee je samenwerkt om projecten binnen te halen en om klantenrelaties te
verstreken
Interesse?
Mail je CV en motivatiebrief naar HR@tectumgroup.be

www.cpe.be

