
Functienaam: Accountmanager buitendienst 

Functieomschrijving: OVER MPA 

MPA Bouwspecialiteiten is opgericht in 1980 en maakt onderdeel uit van 
SIG Benelux. 

De twee vestigingen van MPA zijn gelegen in Lille en Lummen. U wordt 
gesitueerd te Lummen. 

We zijn gespecialiseerd in de distributie van afwerkingsmaterialen en 
isolatie en levert hiermee een compleet dienstenpakket aan haar klanten. 

JOUW PROFIEL 

• Je bezit team-spirit 

• Kan omgaan met sales targets 

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring binnen de sales 

• Kennis van bouwmaterialen 

• Een bestaand netwerk binnen de bouw is een pluspunt 

• Je bent meertalig, met name Frans 

• Ondernemerschap zit in jouw bloed 

DIT IS DE JOB 

• Je beheert je eigen portefeuille, je bent aanspreekpunt en houdt 
nauw contact met jouw klanten 

• Uitbouwen van bestaande relaties en werft nieuwe klanten aan 

• Opvolgen van leads 

• Offertes opstellen en opvolgen 

• Bovendien ben je proactief, voldoende communicatief en werk je 
graag zelfstandig. 

• Tot slot ben je geboeid door de bouwsector. 

Aantal overblijvende 
jobs: 

1 

Plaats tewerkstelling: MELDERTSE PLAFONNEERARTIKELEN 
Bosstraat 56 
3560 LUMMEN 

Type contract: Vaste Job 

Type job: Voltijds 

Arbeidscontract: Onbepaalde duur 



Aanbod en voordelen: • Een bedrijfswagen + Tankkaart 

• Maaltijdcheques 

• Goede verloning 

• Dagwerk 

• Zeer leuk en tof bedrijf 

• Vaste aanstelling 

Tijdsregeling: Dagwerk 

 

Gezocht profiel 

Werkervaring: Minstens 2 jaar ervaring 

Studies: » 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3) 
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in 
ervaring ook in aanmerking: nee 

Talen: Nederlands - goed 

Frans - goed 

Engels - goed 

Sollicitatieprocedure 

Contactpersoon: Mevrouw Patricia Halmans 
HR adviseur 
Tel 0478/100931 
patricia.halmans@mpa-bouw.be 

Sollicitatie-adres: MELDERTSE PLAFONNEERARTIKELEN 
Bosstraat 56 
3560 LUMMEN 

Sollicitatie via: E-mail: patricia.halmans@mpa-bouw.be 

Telefoon: 0478/100931 

Cv gewenst: ja 

Motivatiebrief gewenst: ja 

 

Beroepsprofiel 

Competentiesjabloon: Vertegenwoordiger 

Jobdomeinen: Verkoop 

Bouw 



Competenties 

Jobgerelateerd: • Het plan voor klantenwerving 
ontwerpen en de klantbezoeken 
plannen 

• Producten presenteren of 
demonstreren bij de klant en advies 
geven 

• Het commerciële voorstel uitwerken. 

• Samen met de klant de voorwaarden 
van de verkoopovereenkomst of de 
prijsraming overeenkomen 

• De klantenwerving administratief 
opvolgen en het team informeren 

• De bestelling (beschikbaarheid van 
producten, leveringstermijn, 
behandeling van klachten, ...) en de 
klanten (getrouwheidsacties, 
tevredenheidsenquêtes, aanmaningen, 
...) opvolgen 

• Commerciële acties uitvoeren tijdens 
evenementen 

• Een bijdrage leveren aan de 
commerciële en marketingstrategie 
van de onderneming 

• De gegevens over de activiteiten van 
de dienst of de organisatie opvolgen en 
analyseren 

• Een vooruitgangstraject voorstellen 

Persoonsgebonden: • Klantgerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Commercieel zijn 

• Zelfstandig werken 

• Contactvaardig zijn 

Bijkomende: • Er zijn geen bijkomende competenties 
gekozen. 

 


