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VA C AT U R E

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 toon-
aangevende glas-producenten ter wereld, en dit sinds 
meer dan 350 jaar en stelt wereldwijd meer dan 
170.000 mensen tewerk.

De vestiging Saint-Gobain Hasselt, met 80 gedreven 
medewerk(st)ers, is gespecialiseerd in de productie 
van isolatieglas en de verwerking van glasproducten 
voor interieur-inrichting. 

ONZE WAARDEN : 

• Dichtbij de klant staan 

• Als ondernemer handelen

• Innoveren 

• Wendbaar zijn

• Een open betrokken cultuur creëren

Voor meer informatie 
bezoek ook onze websites : 

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

en www.saint-gobain.com

Account Manager 
Kempen - Antwerpen 

De uitdaging “Klant(enrelatie) is koning”

• Stevig in handen nemen van alle verkoopactiviteiten binnen 
jouw regio (onderhouden & verder uitbouwen van je 
professionele klantenrelaties, regelmatig bezoeken, initiatief 
nemen tot actieve prospectie)

• Dicht bij de klant staan (behoeften van klanten detecteren en 
aanreiken van innovatieve oplossingen, steeds met aandacht 
voor het stimuleren van high added value producten)

• Samen met collega’s het hoofd buigen over lopende projecten 
en uitdagingen

De perfecte match “Gedreven ambassadeur”

• Je hebt een Master of Bachelor diploma
• Je bent een trouwe relatiebouwer met een grote dosis 

commerciële empathie
• Je bent gedreven, flexibel, oplossings- en actiegericht
• Je beschikt over een positieve ingesteldheid met aanstekelijke 

dynamiek
• Je bent realistisch in het maken van afspraken en het stipt 

nakomen ervan
• Je beheerst de courante softwaretools

Ons aanbod “Familiaal karakter met glasheldere klantenservice”

• Sleutelrol binnen de vestiging met impact en uitdaging
• Teamspirit van een KMO behorend tot een wereldgroep
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
• Een bedrijf dat werkt aan de toekomst : gefaseerde 

automatiseringsinvesteringen ongoing en ingepland in de 
komende jaren

• Stabiele beursgenoteerde werkgever
• Een competitief salarispakket met extra legale voordelen

Interesse in deze functie ?

Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar

karina.bosmans@saint-gobain.com


