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Uw functie: 

U werkt mee aan de commerciële ontwikkeling van de Business Unit DIY op kwantitatief en 
kwalitatief vlak. Als verantwoordelijke van een klantenportefeuille in Vlaanderen, zien uw 
voornaamste activiteiten er als volgt uit: 

• Het regelmatig opvolgen van een groot bestaand cliënteel (doe-het-zelf zaken, F1 en F2, 
tuincentra, drogisterijen...) in Vlaanderen 

• Prospectie vooral in de DHZ sector, maar eventueel ook F1 en F2 
• Actief ons productportfolio uitbouwen bij bestaande klanten, d.m.v. promoties, second 

placement en verkoop van concepten 
• Succesvol verkopen van nieuwe productassortimenten in samenwerking met de 

marketing afdeling en uw Commerciële Directie  
• Geven van opleidingen aan winkelpersoneel 
• Participeren aan beurzen (Max. 10 dagen per jaar). 
• U bent verantwoordelijk voor het commerciële resultaat in uw regio 
• U rapporteert rechtstreeks aan de Commercieel Directeur. 
• Met uw analytische skills, krijgt u de mogelijkheid om te evolueren tot Key 

Accountmanager. 

 

Realco is vandaag DE wereldleider op de markt van reiniging en zuivering op basis van enzymen 

omdat zij als eerste onderneming deze enzymen heeft kunnen integreren in reinigingsproducten. 

Hierbij werd een compleet nieuwe weg geopend naar een ecologischere biotechnologie die 

bovendien ook nog zeer krachtig bleek. 

Voor zijn zetel in Louvain-la-Neuve,  zoekt Realco een m/v 

 

Account Manager Vlaanderen 

mailto:benedicte@becomm.biz


 
 
Bénédicte Gathy – Member of HR Place – benedicte@becomm.biz  - +32 496 28 51 88  - www.hrplace.be 

 

 
 
 
 

Uw profiel: 

 

- U beschikt over een bachelordiploma handelswetenschappen of marketing. 

- U heeft reeds enkele jaren commerciële ervaring in de DHZ sector en/of 
grootwarenhuizen  (F1,F2)  

- U bent tweetalig (Nederlands en Frans)  et u hebt een goed niveau in het Engels of Duits. 

- U bent een gedreven verkoper met een sterke zin voor organisatie en initiatief 

- Dankzij uw nauwkeurigheid en verantwoordelijkszin, organiseert u uw werk op een 
efficiënte en autonome wijze. 

- U beschikt over uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden. U 
creëert een vertrouwensklimaat met uw gesprekspatner en werkt resultaatgericht. 

- U bent een excellente negotiator.  

- U bent een teamspeler die initiatieven durft te nemen  

- U bent flexibel, stressbestendig en doorzetter. 

- U hebt een zeer goede kennis van MS Office.   

- U beschikt over een Rijbewijs B 

- Bij voorkeur woont u in Centraal België? 

 
 
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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