
Legrand Group Belgium in Diegem 
is koploper in elektrische en digitale 
installaties en netwerken voor de 
tertiaire, industriële en residentiële 
markt. 

Het Belgische bedrijf (130 werk-
nemers/ 80 M€ omzet) is een filiaal 
van de Franse Legrand Group die 
met 38.000 werknemers in meer 
dan 80 landen een omzet van ruim  
6 miljard realiseert. 

De groep streeft voortdurend 
naar duurzame constante groei op  
een  maatschappelijk verantwoorde 
manier.

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

Om het commerciële departement verder uit te bouwen  
is Legrand op zoek naar een:

KEY ACCOUNT MANAGER 
PROJECTEN 
VLAANDEREN (M/V)
UW FUNCTIE
	� Als Key Account Manager word je verantwoordelijk voor de grote nationale accounts in 
Vlaanderen (omgeving Antwerpen)
	� In deze functie zorg je voor zeer lange termijn relaties en onderhoud je nauwe persoonlijke 
contacten met je key accounts.
	� Je bent een echte professional die ervan houdt om advies te geven op technisch en zakelijk 
vlak met betrekking tot en het toepassen van de producten van Legrand bij grote projecten.
	� Je begrijpt als geen ander dat het afsluiten van mooie deals een kwestie is van partnership. 
Bijgevolg doe je er ook alles aan om je klanten en hun organisatie door en door te kennen 
zodat je hen kan overtuigen van de toegevoegde waarde van de producten, diensten en 
oplossingen van Legrand Group Belgium. 
	�Daarbij kan je altijd rekenen op een zeer goede ondersteuning van je interne collega’s en  
dit zowel op technisch, marketing en administratief vlak.

UW PROFIEL
	� Om deze sleutelfunctie op hoog niveau uit te oefenen zijn we op zoek naar een echte 
teamplayer met een positieve ingesteldheid en een dynamische persoonlijkheid. 
	� Je hebt uiteraard een technische (liefst elektriciteit) background en een houdt ervan om  
in de projectwereld actief te zijn. 
	�Dankzij je doorzettingsvermogen ga je ook geen challenge uit de weg.

AANBOD?
Bij Legrand Group Belgium kom je terecht bij enthousiaste collega’s die zorgen voor een 
geweldige werkomgeving en een goede teamspirit. 

Uiteraard voorzien we voor deze functie tevens een zeer mooi loon met bonus, bedrijfswagen 
en veel extralegale voordelen zoals onkostenvergoedingen, hospitalisatieverzekering, 
pensioenplan, home-office pakket en alles wat je nodig hebt om optimaal te kunnen 
functioneren. 

INTERESSE?
Word jij de nieuwe Key Account Manager Projecten bij Legrand? 

Stuur dan onmiddellijk je gegevens naar katz@katz.be zodat we een eerste virtuele meeting 
kunnen inplannen. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een 
persoonlijk antwoord. Deze vacature wordt exclusief opgevolgd door Katz.


