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Klik jezelf vast bij Vandeputte Group. Trek samen met 160 collega’s aan hetzelfde touw. En (ver)zeker je carrière! Constante begeleiding, opleiding op 

maat en doorgroeimogelijkheden… Bij ons krijg je het allemaal! Als expert in veiligheid en welzijn weten wij waar het om draait. Om mensen! Zij geven 

het bedrijf een gezicht. Vandeputte Group zorgt goed voor werknemers! Niet alleen voor die van onze duizenden klanten, maar ook voor onze eigen 

medewerkers. Werknemers zo goed mogelijk beschermen tegen arbeidsrisico’s en hun arbeidscomfort verhogen. Dat is steeds ons uitgangspunt wanneer 

we nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Wij zijn dé expert in arbeidsveiligheid en welzijn. Actief in vier Europese landen. Wij zijn op zoek naar (m/v):

2 ACCOUNT MANAGERS
1 REGIO NOORD-OOST NEDERLAND / 1 REGIO BRABANT

Je functie: • Je bent commercieel verantwoordelijk voor de uitbouw en het beheer van je klantenportefeuille in je regio. • Op een enthousiaste manier draag 

je onze organisatie uit bij klanten door je deskundig advies over onze veiligheidsproducten en -diensten. Hierbij draag je veiligheid en welzijn op de werkplek 

hoog in het vaandel. • Je gesprekspartners zijn preventieadviseurs, inkopers en andere beslissingsnemers. • Je wordt ondersteund door een commercieel 

binnendienstteam en je kan rekenen op de knowhow van de Sales Manager aan wie je rapporteert. 

Je profiel: • Je hebt jezelf reeds bewezen in een salesfunctie, bij voorkeur als Account Manager B2B. • Je bent commercieel ingesteld en krijgt energie 

van businessdevelopment. • Je werkt proactief, resultaat- en oplossingsgericht. • Als energiek en dynamisch persoon ga je graag nieuwe en innovatieve 

uitdagingen aan. • Je bent een echte teamplayer met respect voor collega’s en klanten. • Je bent communicatief zeer sterk en hebt een winnaarsmentaliteit. 

• Je drukt je vlot uit in het Nederlands en het Engels. • Je hebt een HBO werk- en denkniveau.

Aanbod: • Je komt terecht in een boeiende, internationale omgeving waar welzijn en resultaten hand in hand gaan. Een dynamische onderneming met een 

vlakke structuur. Uiteraard kan je rekenen op een competitief loon en andere voordelen. Eveneens is er een sterke aandacht voor de ontwikkeling van onze 

medewerkers. Kortom, een erg verleidelijk loonpakket voor een uitdagende job.

persoonlijke ontwikkeling

objectieve prestatiebeoordeling

professionele omkadering

mooie balans tussen werk en privé

Wens je onze passie voor welzijn te delen?
Stuur je motivatiebrief en cv naar jobs@vdp.com 

Vandeputte Group - Tiny Verelst - Binnensteenweg 160 - B-2530 Boechout

tel.: 0032 3 460 02 21.

www.vdp.com


