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Concept Advisor Voorschrijfmarkt
Context:
Onze opdrachtgever is een sterke en vooraanstaande onderneming die ruim een eeuw bestaat en
fabrikant is van innovatieve producten en oplossingen op het gebied van gevelbekleding, zonwering
en ventilatie. Als trendsetter met een duurzaam totaalconcept staat de onderneming borg voor het
naadloos samengaan van comfort, energiezuinigheid, akoestiek en esthetiek. De geboden producten
en oplossingen beogen de creatie van comfortabele en gezonde leef- en werkomgevingen. De
toepassingen worden ingezet in de bouw en renovatie van residentiële voorzieningen, ziekenhuizen,
onderwijsinstellingen, kantoren, bedrijfsgebouwen, appartements- en woningbouw.
Om de markt op een proactieve manier te informeren over hun innovatieve oplossingen is onze klant
op zoek naar een gedreven concept advisor. Deze persoon zal de contacten met architecten beheren
en verder uitbouwen.
Toelichting vacature:
Na een intensieve opleiding word je verantwoordelijk voor het in de markt zetten van
conceptoplossingen bij architecten. Dit zijn je verantwoordelijkheden:
je bouwt de relaties met architecten uit
je adviseert en inspireert hen zodanig dat conceptoplossingen worden opgenomen in de
bestekken van bouwprojecten, dit zowel in het kader van nieuwbouw als renovatie
je detecteert nieuwe, technisch-inhoudelijk relevante projecten
je gaat na wie de vernieuwers en opinion leaders zijn bij de architecten, en breidt je netwerk
steeds verder uit
je verzekert een optimale opvolging van je projecten door het onderhouden en uitbouwen van
duurzame relaties
je volgt projecten van dichtbij op en informeert collega's zodat zij hier tijdig op kunnen inspelen
je bespeurt marktontwikkelingen en detecteert hierbij opportuniteiten, en wisselt je
bevindingen uit met productmanagement en R&D
je neemt regelmatig deel aan events, zowel nationaal als regionaal
Proﬁel:
je opleiding, ervaring en kennis
je beschikt minimaal over een bachelor diploma of hebt een dergelijk niveau bereikt door
ervaring
bouwtechnische ervaring vormt een sterk pluspunt voor deze vacature

je persoonlijkheid en motivatie
je bent geloofwaardig en overtuigend in je optreden
je beschikt over een ‘hands on’ mentaliteit
je vindt het boeiend om een netwerk op te bouwen
je bent voldoende ﬂexibel naar werkuren toe (sommige events vinden plaats buiten de normale
werkuren)
je kan goed zelfstandig werken, bent goed in staat om je eigen activiteiten te plannen
je hebt oog voor details, je bent nauwkeurig
Aanbod:
je komt terecht in een fantastisch team en dito bedrijf!
je krijgt de kans om in de voorbereidingsfase van grotere bouwprojecten reeds je stempel te
drukken die tijdens de uitvoeringsfase zichtbaar wordt
je neemt een zelfstandige functie op binnen een snel groeiend en ﬁnancieel gezond bedrijf,
waarbij reële doorgroeimogelijkheden aanwezig zijn
er wordt een competitief salarispakket geboden, aangepast aan de functie en in lijn met je
ervaring en potentieel
Land:
België

