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YOUR PARTNER IN HUMAN CAPITAL! 

 

COMBINEER JIJ HUNTING SKILLS MET EEN TALENT VOOR RELATIEBEHEER? HEB JE TECHNISCHE AFFINITEIT EN HOU 

JE ERVAN OM VOORTDUREND OPPORTUNITEITEN IN EEN NICHE MARKT TE ONTDEKKEN? DAN BEN JIJ DE PERSOON 

DIE WIJ ZOEKEN! 

VERTEGENWOORDIGER BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN 

West-Vlaanderen 

FUNCTIE 

Als Vertegenwoordiger Brandbeveiligingssystemen ben je verantwoordelijk voor een 
klantenportefeuille in West-Vlaanderen en ga je op zoek naar nieuwe business binnen deze regio.  

In jouw rol als Vertegenwoordiger Brandbeveiligingssystemen:  

• Combineer je hunten van potentiële eindklanten (B2B: multinationals, KMO’s, overheden, …) 
binnen jouw regio met het onderhouden en verbreden van jouw bestaande 
klantenportefeuille. 

• Samen met de klant denk je mee over de juiste oplossingen, diensten en producten en geef 
je het juiste technisch advies over de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van 
het project. 

• Naast adviseren weet je ook een deal te sluiten en jouw salesgesprek te vertalen in concrete 
opdrachten. 

• Via prijsaanvragen krijg je leads door en dien je deze op te nemen. Ook aanvragen van 
bestaande klanten komen bij jou terecht. (30% van jouw omzet, haal je uit terugkerende 
onderhoudscontracten) 

• Je werkt home-based en rapporteert aan de Commercieel Directeur. 

Trefwoorden: vertegenwoordiger, verkoper, adviseur, sales, prospectie, technisch, lead, commercieel, 
hunting, farming, klantenbinding, technisch advies, business development, account manager, key 
account, relatiebeheer, sales representative … 

PROFIEL 

De ideale Vertegenwoordiger brandbeveiligingssystemen: 

• Heeft een A2 of Bachelor-niveau met een technische achtergrond (vb. mechanica, 
loodgieterij, sanitair, …) en getuigt van min. 3 jaar ervaring in een commerciële rol in een 
B2B-omgeving. 

• Verkoopt op kwaliteit en heeft de nodige commerciële flair en overtuigingskracht om 
klanten over de streep te krijgen. 

• Is een hunter die ook aan relatiebeheer doet en sterk gedreven is door resultaten. 
• Is het visitekaartje voor zijn/haar organisatie en toont zich een adviseur voor zijn klanten. 
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YOUR PARTNER IN HUMAN CAPITAL! 

 

• Spreekt vlot Nederlands en woont in West-Vlaanderen.  
 

AANBOD 

• Een vast maandloon met een aantrekkelijk commissiesysteem en interessante extralegale 
voordelen zoals een firmawagen, laptop, gsm, maaltijdcheques, hospitalisatie- en 
groepsverzekering, … 

• Een uitdagende job bij dé specialist in brandveiligheid die alle concurrentie achter zich laat 
als het op service en kwaliteit aankomt. 

• Deel uitmaken van een organisatie die investeert in de ontwikkeling van hoogwaardige 
producten en diensten, alsook in haar personeel door middel van training en permanente 
begeleiding (vb. 6 weken bij opstart + peterschap)   

BEDRIJF 

Onze klant, Ansul, staat bekend als dé specialist in brandveiligheid. Zij leveren alle 
brandbeveiligingsproducten, van de meest voorkomende tot de meest gesofisticeerde. In hun fabriek 
te Groot-Bijgaarden vervaardigen ze draagbare, verrijdbare brandblustoestellen en haspels die 
steeds beantwoorden aan alle nationale en Europese normen en vereisten. Daarnaast verzekert het 
bedrijf ook het onderhoud van zo goed als alle brandblussers en andere brandbeveiligingssystemen. 
Om hun salesteam te versterken zoeken wij een Vertegenwoordiger Brandbeveiligingssystemen in 
West-Vlaanderen.  

INTERESSE? 

Solliciteer online of contacteer Jelena Zivkovic voor meer info op +32 489 15 49 05 of via mail 

jzivkovic@verpouckeconsulting.be 

 

Meer interessante vacatures kan je vinden op www.verpouckeconsulting.be 
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