REGIONAL ACCOUNTMANAGER
Sector Antwerpen - Limburg

Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van uw
sector. Dit houdt o.m. in • fideliseren van de bestaande klanten • prospecteren van
nieuwe opportuniteiten • organiseren van infosessies samen met de productmanagers
• opmaken en opvolgen van offertes • communicatie met de interne sales • deelnemen
aan beurzen en marketingacties • over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan
de salesmanager.
Functieprofiel: • sterke technische affiniteit of technische opleiding • sectorervaring is
een pluspunt • extravert en uitgesproken commercieel profiel • goed logisch en analytisch
leervermogen • prospectiegericht • teamplayer • goede taalvaardigheid N-F • ook young
potentials komen in aanmerking • fac. woonachtig in de regio Geel.
Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker biedt RAS/AIS • een zeer competitief
en stimulerend remuneratiepakket met extralegale voordelen • alle nodige tools om te
slagen in de job • een goede opleiding en logistieke ondersteuning • jobzekerheid binnen
een dynamisch en leidinggevend bedrijf • een aangename werksfeer en een grote mate
van werkautonomie.
Interesse? Mail vandaag nog uw sollicitatiebrief met volledige cv naar info@
antoonbulcke.be. Contactpersoon: dhr Antoon Bulcke. Uw kandidatuur wordt zeer
vertrouwelijk behandeld. Kandidaten die aan het vooropgesteld profiel beantwoorden,
worden binnen de 10 dagen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Alle sociaal
distancing en coronaveiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Deze aanwerving wordt
exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.
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Selectie & Individuele screenings

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B

RAS Security (www.rassecurity.com)
biedt particulieren, bedrijven en
openbare instellingen oplossingen
aan waarmee zij kostbare goederen
en eigendommen, maar ook bezoekers, klanten, medewerkers en/of
dierbaren… zo goed mogelijk kunnen
beschermen. Dat doen we met professionele beveiligingsproducten en
een persoonlijke service. RAS Security verdeelt technologische beveiligingsoplossingen naar professionele
installateurs in België, Luxemburg
en Frankrijk. Het gamma wordt gevormd door de beste beveiligingstoestellen op vlak van inbraakpreventie,
camerabewaking, brandbeveiliging,
toegangscontrole, detectoren en
batterijen. De hoofdzetel is gevestigd
in Kortrijk met filialen in Gosselies
en Marke. RAS/AIS telt ± 40 hooggekwalificeerde medewerkers die
samen een omzet realiseren van
± 17 miljoen euro. Met het oog op het
verstrekken van een optimale technische support van de verkoop en de
klanten kijken we op korte termijn uit
naar een uitstekend (m/v)

