
Weidmüller is een Duits bedrijf dat sinds jaren actief is op de Benelux markt en zich profileert als een bedrijf met 

ervaren experts die hun klanten en partners wereldwijd ondersteunen met producten, oplossingen en diensten in de 

industriële omgeving van energie, signaal en data. Momenteel is Weidmüller op zoek naar een :  

Account Manager verantwoordelijk voor regio Antwerpen/
Limburg :  
•	 U bent verantwoordelijk voor de omzet binnen een klantenclustering in dit geval binnen de regio 
      Antwerpen-Limburg
•	 U bent verantwoordelijk voor het eenduidig vastleggen van contracten
•	 U onderhoudt het relatienetwerk en bouwt dit uit volgens klantenclustering
•	 U introduceert nieuwe producten en  bent verantwoordelijk voor margebewaking op klantniveau 
•	 U bewaakt de gerealiseerde omzetten per boekingsgroep per klant
•	 U neemt de nodige initiatieven om de omzetdoelstellingen te halen
•	 U draagt zorg voor offerte aanvragen en volgt deze nauwgezet op
•	 U bewaakt de groothandelsactiviteiten op vestigingsniveau en rapporteert deze aan de salesmanager ; u bent 

actief bij (groothandels)beurzen
•	 U bent het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van groothandelsactiviteiten en behartigt wederzijdse 

zakelijke belangen waarbij partnership en langdurige samenwerking centraal staan 
•	 U ondersteunt actief het Weidmüller Benelux B.V. distributie beleid 

Vereiste opleiding : 
Bachelor Electronica/Elektrotechniek 

Vereiste ervaring : 
Miminum 5 jaar commerciële ervaring in de verkoop buitendienst 

Kennis van : 
Goede applicatiekennis van de Weidmüller producten en/of gelijkaardige producten 
Goede kennis van Windows-/office-omgeving 
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal ( ook goede kennis 
van het Frans is een pluspunt )

Aanbod 
Weidmüller biedt een gevarieerde en uitdagende job aan in een interessante en stabiel bedrijf.   

Interesse? 
Bent u geïnteresseerd in deze unieke opportuniteit, stuur dan uw CV met 
uw motivatiebrief per mail naar Chris Arys, WO MAN Worldwide Recruitment: 
chris.arys@womanrecruitment.com met de referentie ‘Account Manager Ant-
werpen-Limburg -Weidmüller’.  Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld. 


