
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

Doel van de functie:  
Het positioneren in de Belgische en Nederlandse markt en beheren van de toegewezen 
productgroepen: Productlijn opbouw schakelmateriaal, DIY producten uit de diverse 
productlijnen. Als ook het bijdragen aan het substantieel verhogen van omzet en rendement 
van deze productgroepen.

UW FUNCTIE
Binnen de afdeling Marketing houd jij je o.a. bezig met: 

 Het zorgen voor de juiste strategische positionering van de toegewezen productgroepen.

 Vaststellen van het assortiment en prijzen. Zorgen voor een accurate forecast. Analyseren 
van het rendement van betreffende productgroepen en indien nodig bijstellingen doen.

 Nemen van initiatieven tot bijstelling en vernieuwing van het assortiment om omzet en 
rendement hiervan substantieel te verhogen.

 Het signaleren van kansen en markttrends, en deze omzetten in assortiments- en 
productvoorstellen.

 Ondersteunen, trainen en enthousiasmeren van de verkoopafdeling in België en Nederland.

 Het vervullen van de projectleidersrol bij productintroducties, logistieke projecten, 
projecten rondom wet- en regelgeving.

UW PROFIEL
 Een Elektrotechnische / Commerciële opleiding, minimaal op Bachelor cq. HBO-niveau, 
afgerond.

 Bij voorkeur kennis van en ervaring in het vermarkten van technische producten  
in DIY en online.

 Enkele jaren werkervaring in een relevante functie, bij voorkeur een elektrotechnische 
distributeur, in de DIY of bij een fabrikant/leverancier van (vergelijkbare) elektro-
technische materialen.

 Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, Frans, Engels,  
zowel mondeling als schriftelijk.

 Beheersing van de moderne ICT-systemen.

INTERESSE?
Heb je interesse in deze functie of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is,  
laat dit dan weten aan Eva Veelenturf (+31 6 22 22 39 88)  
of via de mail eva.veelenturf@legrand.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Frans Spijkers (+31 6 51 78 90 22) of Eva Veelenturf.

Vacature Marketing Legrand Group Belgium en Legrand Nederland:
Door verwachte groei in ons assortiment op het gebied van ELIOT en DIY producten, als ook 
een aantal grote toekomstige projecten op het gebied van residentiële systemen, zijn wij voor 
het marketing team op zoek naar een:

PRODUCTMANAGER  
Opbouw schakelmateriaal / DIY portfolio
Benelux


