Onze opdrachtgever, Distri Pond (Vorst-Laakdal) is een gereputeerd totaalaanbieder van premium merkproducten voor vijveraanleg- en onderhoud. Het
bedrijf richt zich via een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde verdelers tot de professionele tuinaanlegger en de particuliere vijverliefhebber. Distri Pond
is sinds 1992 toonaangevend op de Belgische markt van vijversystemen. Met een breed en innovatief assortiment en deskundig advies biedt Distri Pond
professionele oplossingen voor helder vijveren en wateropslag. Sinds 2019 behoort de firma tot het Zweedse SealEco AB dat deel uitmaakt van de Nordic
Waterproofing Group AB. Tuinaanleggers, tuinarchitecten en professionelen kunnen tevens beroep doen op Distri Pond Projects voor waterdichting in
onderaanneming en de voorbereiding en uitvoering van maatwerkprojecten. Distri Pond Academy biedt een brede waaier specifieke praktijkgerichte producttrainingen en technische opleidingen voor de professional zoals o.m. de overdracht van expertise in het waterdicht maken van vijvers en opslagbekkens.
Ter versterking van het Commerciële team, zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven (M/V) :

Vertegenwoordiger Vijver Projecten
Sales Representative Ponds & Pools
Antwerpen - Limburg - Luik - Brabant

FUNCTIE

PROFIEL

• Je staat in voor het onderhouden, uitbreiden en ontwikkelen
van de klantenportefeuille binnen zowel de gespecialiseerde
distributie (tuincentra, vakhandel) als in de professionele
projectenmarkt (tuinaanleggers, plaatsers, tuinarchitecten).
• Je geeft informatie en advies inzake de verschillende
vijversystemen en oplossingen voor vijveraanleg. • Bij het
uitwerken van offertes en in de begeleiding van klanten kan je
terugvallen op product-specialisten en een deskundig
projectenteam. • Door het uitbouwen en versterken van succesvolle lange-termijn-relaties realiseer je de verdere groei binnen
de vooropgestelde regio. • Je staat persoonlijk borg voor het
bewaken en opvolgen van targets, marges, prijsniveaus, markten productontwikkelingen. • Je detecteert nieuwe projecten in
een vroeg stadium en je brengt potentiële eindklanten in
contact met gespecialiseerde verdelers en partners in jouw
netwerk. • Intern werk je nauw samen met o.m. collega's in
Marketing, Customer Service, Technical Support,
Projectvoorbereiding en Planning. • Je rapporteert rechtstreeks
aan de Sales Manager.

• Voor deze commerciële speerpuntfunctie kijken we uit
naar kandidaten met een succesvolle en relevante verkoopservaring in producten, oplossingen, systemen, concepten en
projecten voor tuinbouw en tuinaanleg. • Kennis van vijveren/of zwembadtechniek strekt beslist tot aanbeveling.
• Jouw bagage en expertise moeten je in staat stellen om
op een heldere manier de innovatieve vijversystemen toe te
lichten aan de klant en te vertalen naar oplossingen met een
grote toegevoegde waarde voor zijn project. • Je bent in elk
geval een markant, diplomatisch en resultaatsgericht
onderhandelaar en netwerker met een sterke drive en
zelfstandigheid. • Je bent een overtuigend doorzetter die
uitblinkt in pro-actieve marktverkenning en doortastend
relatiemanagement. • Je bent een getalenteerd
communicator en initiatiefnemer met visie en uitstraling.
• Je beschikt over een vlotte praktische tweetaligheid
Nederlands en Frans.

INTERESSE ?
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV t.a.v.
Marc Van Beethoven, Search & Selection, Amerikalei
213, 2000 Antwerpen.
E-mail : m.vanbeethoven@searchselection.com
Je vindt tevens een profielbeschrijving van deze functie op
http://www.searchselection.com. Een ernstige en discrete
behandeling van iedere kandidatuur is gewaarborgd.

AANBOD
Distri Pond is een dynamisch bedrijf dat deel uitmaakt
van een vooruitstrevende internationale groep. De
geschikte kandidaat mag uitkijken naar een motiverend
en marktconform salaris met bedrijfswagen. Met veel
aandacht voor de persoonlijk ontwikkeling van haar
medewerkers, biedt het bedrijf uitgebreide opleidingsmogelijkheden, een goede begeleiding en kennisdeling.

