Vacature: Account Manager B2B Vlaanderen
Heb je al een stevige kennis en netwerk in de zonnepanelen- en/of energiesector van
Vlaanderen en ben je gebeten door verkoop? Dan ben jij misschien wel de persoon om
samen met EnergyVision het groene verhaal in Vlaanderen verder uit te bouwen.
Ons team
Wij zijn een dynamisch bedrijf en een internationale speler op het gebied van het aanbieden
van duurzame energieoplossingen en -projecten. Als betrouwbare partner leveren we een
toegevoegde waarde aan de industriële en residentiële markt door groene en duurzame
energie te presenteren om de energierekening te verlagen.
Als onderdeel van onze continue groei zijn we op zoek naar een gemotiveerde en ervaren
Account Manager B2B voor Vlaanderen
Jouw taken
Je gaat dagelijks de baan op en adviseert je prospecten die hun bedrijf in
Vlaanderen willen voorzien van zonnepanelen
Je geeft een professionele uitleg over onze diensten en biedt een oplossing op
maat aan
Je evalueert de noden van jouw klanten en je vertaalt dit in een pasklare
dienstverlening
Je volgt jouw dossiers nauw op en communiceert hierover pro-actief
Je bent waakzaam voor andere opportuniteiten die de groep aanbelangen
Jouw profiel
Je houdt van direct klantencontact, bent graag op de baan en weet potentiële klanten
te overtuigen met je enthousiasme en expertise
Kennis van de energie- en/of zonnepanelensector is een must en je hebt
daaropvolgend reeds een bestaand netwerk aan klantenrelaties in Vlaanderen
Je hebt kennis en ervaring van relevante CRM- en softwaretoepassingen
Je bent commercieel ingesteld en luistert naar de noden van de klant
Je bent perfect Nederlandstalig en hebt bij voorkeur ook een goede basiskennis Frans
Je hebt een rijbewijs B
Je spiegelt jezelf aan de kernwaarden van EnergyVision: doelgerichtheid, integriteit
en transparantie

Wat bieden we jou?
Je maakt deel uit van een dynamische organisatie waarbij je zelf veel inspraak hebt, dit
binnen een sterk en hecht team.
Je komt in een gedreven en sterk groeiend bedrijf terecht, waar collegialiteit en
duurzaamheid centraal staan.
We bieden je een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen en een
bedrijfswagen, in flexibele werkomstandigheden.
Ons hoofdkantoor is gevestigd in Gent, maar je werkt over heel Vlaanderen
Heb je nog vragen?
Aarzel niet en stuur je CV per mail naar jobs@energyvision.be. Indien je meer informatie
wenst, contacteer Evert-Jan Arryn via tel. 09/38 38 296.

