Vacature 21005

Accountmanager België
Presa NV, Verpakkings-, codeer- en etiketteerspecialist
Locatie: Regio Antwerpen, Limburg en deels Vlaams-Brabant
Dienstverband: Fulltime
Functie
Door de verdere groei van Presa zijn ze op zoek naar een nieuwe collega accountmanager in de buitendienst. Je bent
verantwoordelijk voor je eigen regio en krijgt veel ruimte om daar invulling aan te geven. Presa staat bekend om zijn
expertise, snelle opvolging van vragen en het bieden van snelle en goede oplossingen. Hiervoor moet je oprechte
interesse hebben in de producten en de toepassingsgebieden daarvan. Je wilt je graag verdiepen, snappen hoe het
werkt en vindt het leuk om dat over te brengen bij de klanten. Je zult je voor 1/3 bezighouden met bestaande
projecten, 1/3 acquisitie en 1/3 relatiebeheer/bezoeken van bestaande klanten plus cross-selling. Het huidige
salesteam bestaat uit 6 accountmanagers waarvan 3 voor packaging en 3 voor coding & labelling. Je zult jouw focus
hebben op coding & labelling.
Organisatie
Presa is reeds meer dan 35 jaar gespecialiseerd in de codering, etikettering en automatische identificatie van
producten op de Belgische en Luxemburgse markt en volgt de technologische ontwikkelingen op de voet. In
februari 2014 hebben Presa en TENDEUR UNIVERSEL (dé Belgische specialist in industriële verpakking sinds 1961)
besloten hun expertise samen te voegen om een volwaardig gamma aan hun klanten te kunnen bieden en samen
door te gaan onder de naam Presa. De drijfkracht van beide bedrijven is duidelijk dezelfde: de klant
tevredenstellen door hem een hoogwaardige oplossing, op maat gemaakt, en met een lokale service aan te
bieden! Presa implementeert voor zowat alle belangrijke sectoren de nodige oplossingen: Voeding, Drank, Farma,
Cosmetica, Chemie, Extrusie, Zware industrie, Logistiek, enzovoorts. Vanzelfsprekend evolueren hun oplossingen
mee met de - steeds veeleisender wordende - regelgeving. Het bedrijf telt momenteel zo’n dertigtal medewerkers
en is gevestigd ten oosten van Brussel waar de ruime showroom, kantoren, magazijn en de technische dienst
onder 1 dak zitten.
Wat ga je doen?
• Je onderhoudt de relaties met bestaande klanten en breidt de bestaande business verder uit.
• Je bouwt actief aan een nieuw netwerk van klanten in je regio.
• Bij het bezoeken van (potentiële) klanten ben je bereid én in staat om productdemonstraties te geven.
• Je ondersteunt de klant door het aanbieden van de juiste oplossing voor zijn vraag.
• Je bent bereid om bij te leren en je te verdiepen in de diverse producten en de bijbehorende
toepassingsgebieden die Presa in haar assortiment heeft.
• Na ontvangt van de bestelling zorg je voor een goede overdracht aan de organisatie welke zorgt draagt voor
de oplevering.
• Signaleren van veranderingen in de markt en daar tijdig en op de juiste manier op inspelen.
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Waar moet jij aan voldoen?
• Je hebt een technische of commerciële opleiding voltooid op minimaal Bachelor niveau.
• Je hebt minimaal 3 jaar bewezen ervaring in een relevante commerciële buitendienstfunctie.
• Je hebt de juiste aantoonbare instelling en affiniteit met techniek.
• Je bent enthousiast en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je bent flexibel en kan denken in oplossingen.
• Je bent proactief, leergierig, zelf organiserend, ondernemend en resultaatgericht.
• Je bent een gedreven en communicatief vaardige gesprekspartner.
• Je vindt het een uitdaging een prettige relatie met de klanten op te bouwen en te onderhouden.
• Je toont interesse in je gesprekspartner, toont aandacht en bent eerlijk.
• Een netwerk in de wereld van coding, labeling en inspectie is een pluspunt.
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio Antwerpen, Vlaams-Brabant of Limburg.

Wat bieden we jou?
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een fulltime arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een uitdagende functie en een ruime verantwoordelijkheid.
• Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk.
• Gedegen interne opleiding en begeleiding.
• Wagen, smartphone, laptop.
Hoe is de bedrijfscultuur?
Presa biedt jou de nodige bewegingsruimte in jouw dagelijkse werkzaamheden in een ambitieuze,
kwaliteitsgerichte organisatie met een goed imago.
Is dit wat voor jou?
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met
Miranda Grimbergen.
m.grimbergen@why-search.nl
06 15435753
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