
Legrand Nederland is wereldwijd  

specialist in elektrotechnische en 

digitale infrastructuur in een gebouw. 

Legrand richt zich in Nederland met  

de A-merken Legrand en BTicino  

op de woning- en utiliteitsbouw,  

machine- en paneelbouw en industrie.  

Zowel voor energiedistributie,  

communicatienetwerken als gebouw- 

automatisering. Alle systemen zijn  

optimaal op elkaar afgestemd en  

daardoor eenvoudig, veilig en snel te 

monteren. Legrand Nederland streeft 

een leidende positie na als totaal- 

leverancier binnen de elektrotechnische  

en digitale markt.

Voor meer informatie: 

www.legrand.nl

Voor de versterking van ons verkoopteam, zoeken wij kandidaten voor de functie van: 

ACCOUNTMANAGER
     TEAM NATIONAL ACCOUNTS

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl

Voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen door het onderhouden van  
persoonlijke contacten binnen jouw klantengroep en het stimuleren van de toepassing 
van het complete Legrand Nederland assortiment.

WERKZAAMHEDEN

   Het opstellen van en uitvoering geven aan de accountplannen voor jouw klanten,  
met als doel het behalen van de gestelde targets. 

   Het actief acquireren van projecten en het overtuigen van jouw relaties van de  
toegevoegde waarde van de producten en diensten van Legrand Nederland.

   Het actief onderhouden van contacten met relaties, het stimuleren van de toepassing  
van het complete Legrand Nederland assortiment en het geven van technische adviezen  
aan afnemers binnen uw marktsegment.  

   Het volgen van marktontwikkelingen om naast het invulling en sturing geven aan de  
(eigen) verkoopplannen, ook een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming.

   Meehelpen aan de noodzakelijke veranderingen voor continue resultaatsverbetering en  
het steeds verder professionaliseren van de verkoopactiviteiten van Legrand Nederland.

PROFIEL

De juiste kandidaat voldoet aan de volgende voorwaarden:
   Je werk- en denkniveau ligt op MBO+/HBO – niveau, bij voorkeur studierichting en  
ervaring in de elektro-/installatietechniek.

   Je bent bekend in de afzetmarkten van de functie die je ambieert en begrijpt hoe  
de verschillende verkoopkanalen moeten worden benut.

   Ervaring in de buitendienst is een pré.
   Je bent gewend zelfstandig te acteren, bent ambitieus, energiek en weet je klanten,  
zowel intern als extern te stimuleren en mee te krijgen in het behalen van de gestelde  
doelen. En ook een duidelijke teamspeler om de belangen landelijk als team te  
verwezenlijken.

   De klanten waar je voor verantwoordelijk bent, zitten in de provincies Groningen,  
Friesland, Drenthe Overijssel, Gelderland en een deel van Utrecht.

SOLLICITATIE EN INFORMATIE:

Als je je herkent in ons profiel, nodigen wij je graag uit jouw sollicitatie te sturen naar  
Legrand Nederland, afdeling HR, t.a.v. Eva Hussaarts, Postbus 54, 5280 AB Boxtel of per 
e-mail eva.hussaarts@legrand.nl. Voor vragen bereikbaar op telefoonummer 06- 22 22 39 88.

Voor meer informatie over deze vacaturen kun je contact opnemen met de heer  
Meindert Weiland, Sales Manager National Accounts, telefoonnummer 06- 53 87 15 08,  
e-mail meindert.weiland@legrand.nl.


