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Uw functie: 

Als Account manager, werkt u mee aan de commerciële ontwikkeling van de volledige XML 

MED productgamma in Brussel en in een deel van Vlaanderen. 

Uw voornaamste taken zijn: 

1. De uitbreiding van het portfolio van de bestaande klanten dankzij een actieve 

prospectie in uw sector (ziekenhuizen, verpleeghuizen, verpleeghuizen,…) : het 

identificeren, kwalificeren en overreden van nieuwe klanten. 

2. Het onderhoud van de bestaande klanten: het dagelijkse beheer van de klanten in 

uw sector, het verstrekken van informatie over het productgamma en de commerciële 

acties, alsook het ondersteunen van de marketing acties.  

3. De klant ondersteunen in termen van prijsopgaven en informatiematerialen. 

4. De verantwoordelijkheid dragen over de klantenrelaties en over het behalen van 

de vooropgestelde doelstellingen in uw sector. 

 

XML is en Belgisch bedrijf in volle ontwikkeling dat momenteel 3 verschillende activiteiten 
samenbrengt : de productie van kleding, gepersonaliseerde verpakking  (XMP-packaging) en een recente 
medische afdeling die actief is in de beschermingsmiddelen (XML Med). 

XML MED, heeft in een uitzonderlijke context besloten om al zijn beschikbare middelen te mobiliseren 
om medische hulpmiddelen te leveren aan ziekenhuizen en rusthuizen. Het doel is om ze zo snel 
mogelijk beschikbaar te maken voor alle gezondheidswerkers. 

Ter ondersteuning van de commerciële activiteit van XML-Medical, voor het hoofdkantoor in Zaventem,  
rekruteren we een :  

Account Manager  
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Uw profiel: 

 

- U bent tweetalig NL/FR. 

- U heeft een eerste commerciële ervaring of in langdurig contacten met klanten. 

- U bent een gedreven verkoper en resultaat gericht. 

- U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en U bent gemotiveerd 

door prospectie. 

- U beschikt over goede interpersoonlijke vaardigheden en kunt u aanpassen aan elk type 

gesprekpartner. 

- U bent pragmatisch, analytische en cijfer gericht. 

- U bent georganiseerd en autonoom 

- U voelt u op uw gemak bij het functioneren van een KMO en u neemt actief deel aan het 

bedrijfsproject. 

 
 
Waarom solliciteren? 

U zal een gevarieerde en uitdagende functie uitoefenen in een gezond en dynamisch bedrijf en 

meewerken aan de lancering van een nieuw merk. Wij bieden u een contract van onbepaalde 

duur met een stimulerend loon en extra legale voordelen in een bedrijf dat jaarlijkse groeicijfers 

kan voorleggen.  

 

Interesse? 

Stuur uw CV en motivatiebrief rechtstreeks naar benedicte@becomm.biz. Uw sollicitatie wordt 

strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wet op de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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