
  

Vertegenwoordiger Brandbeveiliging   West-Vlaanderen  

FUNCTIE OMSCHRIJVING 

Als vertegenwoordiger beheert u een klantenportefeuille in regio West-Vlaanderen.  

U gaat op zoek naar nieuwe opportuniteiten bij bestaande en potentiële B2B klanten gaande van 

kmo’s, multinationals en zelfs overheden.  

U maakt het verschil door mee te denken met de klanten en gepast technisch advies aan te bieden 

bij de ontwikkeling, de implementatie en opvolging van projecten.  

Het brede gamma aan producten en de service verlening ( met onderhoudsovereenkomst) zorgen 

ervoor dat je zowat overal hun diensten kan voorstellen. Bovendien ontstaan er in deze nichemarkt 

steeds nieuwe opportuniteiten.  

U kan eveneens rekenen op de ondersteuning van een team dat over een grote technische expertise 

beschikt.  

Dagdagelijkse opvolging van de leads van de klanten in de regio is uw verantwoordelijkheid.  

U werkt vanuit uw home office en rapporteert rechtstreeks aan de Sales Director.  

PROFIEL 

U heeft reeds enkele ervaringen achter de rug in de verkoop van technische producten aan business 

klanten.  

Uw commerciële ingesteldheid en technische affiniteit combineert u met een sterke 

klantgerichtheid.  

Dankzij uw luistervaardigheid en communicatieve vaardigheden slaagt u erin de behoeften van de 

klant goed en duidelijk in kaart brengen, maar ook nieuwe opportuniteiten te detecteren.  

U bent gedreven om en krijgt energie van een premiummerk zoals ANSUL  in de markt te zetten. 

U slaagt erin uzelf goed te organiseren.  

AANBOD 

U komt terecht in een in een onderneming die wereldwijd aanwezig is en gekend staat voor kwaliteit 

en service waarin u kan handelen als de ambassadeur van een ijzersterk merk. Bovendien is ANSUL  

een stabiel en dynamisch bedrijf in een nichemarkt die steeds nieuwe opportuniteiten biedt.  

U wordt voorzien van een grondige opleiding bij opstart en u kan rekenen op een loonpakket met 

aantrekkelijk commissiesysteem en extralegale voordelen. 

U bent woonachtig binnen West-Vlaanderen. 

Interesse?  

Contacteer Argon Selectie 

 Luc Vandepitte - 051 26 89 81 - luc.vandepitte@argonselectie.be -  www.argonselectie.be  
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