VA C AT U R E
Sales representative
Saint-Gobain Building Glass Benelux maakt, samen
met andere bekende merken als Gyproc en Isover,
deel uit van de groep Saint-Gobain, wereldleider in
het duurzaam bouwen, ontwerpen, produceren en
verdelen van hoog-presterende bouwmaterialen.
Deze multinational is tevens één van de meest
toonaangevende glas-producenten ter wereld, en
dit sinds meer dan 350 jaar en stelt wereldwijd
170.000 mensen tewerk.
De Business Unit Glassworld is een nieuwe BU. Is
gespecialiseerd in het aanbieden van een reeks
goed ontworpen innovatieve glassystemen die
bijdragen aan het creëren van comfortabele en
duurzame woonruimtes.

ONZE WAARDEN :
• Dichtbij de klant staan
• Als ondernemer handelen
• Innoveren

• Wendbaar zijn
• Een open betrokken cultuur creëren

Voor meer informatie
bezoek ook onze websites :

De inhoud van de functie
• Je identificeert opportuniteiten die de business van ‘total
interior solutions’ naar een hoger niveau kan tillen
• Je vormt nieuwe opportuniteiten om tot concrete
projecten, je implementeert ze zodat ze duurzaam en
winstgevend zijn
• Je rapporteert aan de Sales Director

Het functieprofiel
• Master /Bachelor
• Commerciële ervaring in de bouw, interieur of
projectmanagement vereist
• Feeling voor bouw & interieur
• Kritisch, analytisch, klant- en servicegericht
• Creatieve en flexibele persoonlijkheid
• Sales ervaring: min 2 jaar
• Talen : Nederlands, Frans
Ons aanbod
• Je kan rekenen op een boeiende job met veel afwisseling,
boeiende projecten en veel contacten
• Je kiest voor een verantwoordelijke functie waarbij je
skills verder kan ontplooien in een commerciële en
boeiende werkomgeving
• Een bedrijf dat werkt aan een duurzame toekomst
• Stabiele beursgenoteerde werkgever

http://www.saint-gobain-building-glass.be/
en www.saint-gobain.com

Interesse in deze functie ?
BUILDING GLASS ANDERLECHT
Boulevard Industrielaan, 129 • 1070
Anderlecht • België / Belgique •
Tel: +32 (0)2 521 10 71
sales.anderlecht@saint-gobain.com

Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar
annemie.taelemans@saint-gobain.com

