
Legrand Group Belgium, met zetel  

in Diegem, is een filiaal van de Franse 

Legrand Group die wereldwijd 35.000 

mensen tewerkstelt in meer dan  

70 landen. 

Legrand is de specialist op wereld-

vlak in producten en systemen  

voor elektrische installaties en  

informaticanetwerken voor woon-  

en werkomgeving. 

Legrand Group Belgium vertegen-

woordigt de merken Legrand en 

BTicino op de Belgisch-Luxemburgse 

markt en beschikt over een  

uitgebreid gamma innoverende  

producten voor de woningbouw 

(schakelaars, domotica, distributie 

en beveiliging), de tertiaire sector 

(scholen, ziekenhuizen, kantoren, 

hotels, ...) evenals de industrie. 

Voor meer informatie: 

www.legrand.be

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

Als Business Development Manager ben je technisch- commercieel verantwoordelijk  
voor de realisatie en ontwikkeling van nieuwe business activiteiten.

UW FUNCTIE
 Je beheert een aantal belangrijke key-accounts, maar je focust je tevens op nieuwe klanten 
in de markt van de datacentra. 

 Je taak bestaat uit het opstellen van een jaarlijks sales plan met concrete commerciële 
doelstellingen. 

 Je definieert en bakent doelgroepen af en realiseert de geplande omzetcijfers.  
Daarbij werk je continu aan de juiste brand-positionering bij bestaande en nieuwe klanten 
en je breidt de klantenportfolio uit op basis van aquisitie.

 Je onderzoekt binnen de markt van de datacentra de mogelijkheden en kansen en 
signaleert marktontwikkelingen en technisch-commerciële innovatie. Dat en een zeer goed 
inschattingsvermogen van wat de klant vraagt, is voor jou voldoende om zeer ambitieuze 
plannen uit te rollen: je vertaalt de klantenbehoefte en marktnoden in een oplossing die 
Legrand LDC kan bieden vanuit één van onze brands, waaronder Minkels, Raritan, Zucchini 
en Cablofil.  
Voor het contacteren en opvolgen van je klanten, rapporteren van bezoeken en updaten van 
CRM-systemen krijg je ondersteuning van de administratieve diensten in Diegem, waarmee 
je nauw samenwerkt.

UW PROFIEL
 Je bent een specialist met zeer duidelijk aantoonbare expertise, indien mogelijk, in de 
markt van de datacentra en data-infrastructuur. Op je cv staan minstens drie jaar relevante 
werkervaring in commerciële buitendienst en je kan ons overtuigen met enkele jaren 
projectmatig en resultaatgericht werken. 

 Je denkt proactief en altijd oplossingsgericht. Vermits je zowel intern als extern 
voortdurend relaties opzet, ben je zeer communicatief en luister je makkelijk naar vragen  
of noden van de klant. 

 Uiteraard plan en organiseer je zelfstandig en altijd resultaatgericht.

Legrand Data BeLux is op zoek naar een (m/v): 

BUSINESS  
DEVELOPMENT  
MANAGER
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AANBOD?
Legrand Group is een internationaal bedrijf met een ijzersterke reputatie en een zeer  
gezonde groeiambitie. Voor wie vooruit wil, liggen er altijd uitdagingen en groeikansen. 
In deze functie kan je je technisch-commerciële expertise vertalen in concrete bedrijfsresultaten. 
Daar tegenover staat een motiverend salarispakket, met een bedrijfswagen,  
een home office-pakket en extralegale voordelen.

INTERESSE?
Ben jij de business development manager die we zoeken? 

Stuur dan je motivatie en cv naar KATZ NV,  
t.a.v. Anouschka Katznelson (Handelslei 193, 2980 Zoersel)  
of mail naar legrand@katz.be. 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. Je kan rekenen op een persoonlijk antwoord.  
De vacature wordt exclusief opgevolgd door Katz.


