
 

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.be@legrandgroup.be 

 

 

 Legrand Group Belgium zoekt een 

 Partner Support Engineer 
 

Er is gekozen voor de titel van Partner Support Engineer. Legrand Group gaat de 

focus leggen op het ontwikkelen van partnerships en het autonoom maken van deze 

partners. Als Partner Support Engineer begeleid jij de Partners in deze transitie door 

proactief materiaal te voorzien en waar 

nodig technische ondersteuning bieden. 

 

FUNCTIE          

◼ Je evalueert de projectaanvragen op zowel commercieel als technisch vlak. Je 

creëert zo een zicht op de slaagkans. 

◼ Je biedt klanten/partners de juiste Legrand oplossing aan en stelt deze ook 

voor. 

◼ Je beheert het project in de CRM (opportuniteiten, quotes, project partijen,…). 

◼ Je maakt en de verwerkt quotes. Je voorziet deze van de nodige informatie en 

brengt deze in, in de CRM tool. 

◼ Het projectdossier wordt door jou klaargemaakt en gerealiseerd. 

◼ Je werkt de concepten uit samen met het Project Development teams. 

◼ Je maakt en geeft trainingen (Webinar, presentaties,...) 

◼ Je detecteert en ontwikkelt tools om de interne processen te optimaliseren. 

◼ Je begeleidt de calculatieteams van de partners. Je maakt ze in staat 

autonoom aanbiedingen te kunnen maken. 

 

PROFIEL         

◼ Technische achtergrond Graduaat / Bachelor (elektriciteit, elektromechanica) of 

gelijkwaardig. 

◼ Kennis van en vaardigheid in het werken met ICT-toepassingen 

◼ Technisch inzicht en kennis van de elektrotechnische branche, ervaring in 

vermogenverdeelborden is een absolute troef. 

◼ Oplossingsgerichte technische teamplayer met commercieel gevoel. 

◼ Commerciële ervaring is een meerwaarde. 

◼ Sterke kennis Nederlands is een must, kennis is Frans is belangrijk 

◼ Je bent een teamplayer, leergierig, proactief, communicatief en klantgericht 

 

AANBOD          

◼ Een marktconform loon 

 

 

 

 

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@legrandgroup.be 
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