
 

Legrand Group Belgium, met zetel 

in Zaventem, is een filiaal van de 

Franse Legrand Group die wereld- 

wijd meer dan 36.000 personen 

tewerkstelt en vertegenwoordigd is 

in meer dan 80 landen. 

Legrand Group Belgium N.V., 

vertegenwoordigt de merken 

Legrand en BTicino op de Belgisch- 

Luxemburgse markt en beschikt 

over een uitgebreid gamma 

innoverende producten voor de 

woningbouw (schakelaars, domo- 

tica, distributie en beveiliging), 

de tertiaire sector (scholen, 

ziekenhuizen, kantoren, hotels, …) 

de industrie en data centers. 

 

Voor meer informatie: 

 

 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium 

facebook.com/bticino.belgium 

 

 

1930 Zaventem 

  

  

E  info.belux@legrand.com 

 

 

 Legrand Group Belgium zoekt een 

 KEY ACCOUNT MANAGER 
TERTIAIR 
U bent verantwoordelijk voor de tertiaire accounts vnl. regio Antwerpen. U zorgt voor het realiseren van de 

verschillende verkoopsdoelstellingen door het onderhouden van persoonlijke contacten met de 

verschillende klantengroepen (installateurs, distributeurs) binnen uw regio. Het actief promoten en 

verkopen van de volledige portfolio van Legrand Group Belgium, zie www.legrand.be 

 

Actief contact onderhouden met relaties en het geven van technisch en zakelijk advies met betrekking tot 

en integrering van onze oplossingen in de projecten van uw klanten. 

 

U bent in staat om mooie deals af te sluiten en tegelijkertijd de klant mee te nemen in een lange- 

termijnrelatie. 

 

U richt zich voornamelijk op de key-installers en het is belangrijk dat u op de hoogte bent van alle 

projecten bij uw klanten. U kunt rekenen op een goede ondersteuning van onze back-office en afhankelijk 

van de vraag of de technische complexiteit van het project, is het mogelijk om een beroep te doen op 

verschillende productspecialisten uit onze diverse segmenten. 

 

FUNCTIE          

◼ Het opvolgen en succesvol afsluiten van offertes. 

◼ Deelnemen aan beurzen en evenementen. 

◼ Prospecteren (beperkt) 

◼ Administratieve taken zoals het invullen en beheren van uw agenda, up to date houden van ons 

CRM systeem (Salesforce). 

◼ Het maken van afspraken. 

◼ Actief toezicht houden op de overeenkomsten die jaarlijks met installateurs in uw regio worden 

gemaakt en deze indien nodig aanpassen. 

◼ Demo’s geven van onze producten aan installateurs. 

◼ Het behalen van uw targets met behulp van speciale KPI's en Sell Out data analytics. 

 

Bestaande en potentiële relaties overtuigen van de toegevoegde waarde van de producten, 

diensten  en oplossingen van Legrand Group Belgium. 

Actief bijdragen aan goede interne communicatie. Dit met de verschillende collega's op de 

afdeling Sales, maar ook met collega's intern en marketing. 

 

PROFIEL         

◼ U beschikt over een gezond evenwicht tussen Hunter en Farmer  

◼ Dynamisch (electrical) sales-professional met ervaring in de residentiële projecten. 

◼ U beschikt over voldoende doorzettingsvermogen. 

◼ Administratief correct 

 

AANBOD          

◼ Een marktconform loon 

◼ Bedrijfswagen, tankkaart 

◼ Extralegale voordelen zoals maaltijdvergoeding en onkostenvergoeding, hospitalisatieverzekering 

en pensioenplan. 

◼ Home-office pakket met laptop, gsm, printer... 

 

INTERESSE?
Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar: 

Legrand Group Belgium N.V., Hector Henneaulaan 366, 1930 Zaventem  

ter attentie van de afdeling Human Resources. 

Mail: eva.hussaarts@legrand.com 
 

http://www.legrand.be/
http://www.youtube.com/legrandgroupbelgium
http://www.legrand.be/
mailto:eva.hussaarts@legrand.com

