
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. 

Om verder in te spelen op de groei, 

zijn zij op zoek naar volgende  

ambitieuze professional (m/v):

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

UW FUNCTIE
 Je bent verantwoordelijk voor het openen en het sluiten van de Concept Store. Hierbij zorg 
je dat de Concept Store steeds ordelijk en representabel is.

 Tijdens de openingsuren (van 10 uur tot 15 uur) sta jij in voor een professioneel en enthou-
siast onthaal van onze bezoekers.

 Je adviseert en informeert de bezoekers over het uitgebreide gamma van Bticino, gaande 
van domotica-oplossingen tot schakelmateriaal. Dit doe je steeds met een uitstekende 
klantenservice.

 Je zorgt ervoor dat de bezoekers zich welkom voelen door je professionalisme en enthou-
siasme.

 Na het bezoek breng je de nodige personen op de hoogte en doe je de nodige stappen voor 
het correct opvolgen van het bezoek.  

UW PROFIEL
 Je kan klanten op een vriendelijke manier benaderen en weet je snel aan te passen ten 
opzichte van verschillende klanten (architecten, installateurs, particulieren, ...) Bticino 
concept store bevindt zich in het luxe segment op vlak van elektrische afwerking en willen 
dit ook zo uitstralen naar onze bezoekers.

 Je bent in staat om verkoopsopportuniteiten te detecteren en deze om te zetten naar het 
Bticino aanbod.

 Je kan autonoom en georganiseerd werken.

  Kennis in de bouwsector en/of creatieve flair hebben is een plus.

 Uitstekende presentatie, goede mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans, basis-
kennis van het Engels wordt gewaardeerd.

 Je hebt een passie voor de modernste technologiën.

 Goede kennis van Excel en Outlook.  

INTERESSE?
Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar:
Legrand Group Belgium N.V., Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
ter attentie van de afdeling Human Resources.
Mail: info.be@legrandgroup.be

Voor inzet op ZATERDAG in onze showroom, is de afdeling verkoop op zoek naar een 
ambitieuze, sociale, communicatieve STUDENT(E) boordevol energie en optimisme voor 
de functie van: 

Concept Store  
Sales Consultant (M/V)   
(zaterdagwerk)
Plaats van tewerkstelling: BTicino Concept Store, Steenkoolkaai 10 te 1000 Brussel


