
 

 

Wil je een actieve rol spelen in het creëren 

van gezonde, duurzame omgevingen? 
 

Vacature Account Manager Installatie 

Regio Namen/Luik 

 
Bij Wavin hebben we een ‘roeping’ … van dienst te zijn. Een doel. Om gezonde, duurzame 

omgevingen te bouwen. En waar is onze hulp het hardst nodig? De plaatsen waar we 

wonen: onze steden. Het drinkwater van onze steden lekt weg, beplanting is aan het 

verdwijnen, straten staan onder water na hevige regenval en de rioleringen zijn verouderd 

en vervuilen ons grondwater. Het is tijd om krachten te bundelen en duurzame steden te 

bouwen. Het is tijd dat jij ons team komt versterken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Wavin werken we samen met gemeentelijke bestuurders, ingenieurs, planners en 

installateurs om steden toekomstbestendig te maken en gebouwen comfortabel en 

energiezuinig te maken. Als pionier op het gebied van duurzame waterinfrastructuur 

richten we ons op het creëren van een positieve verandering in de wereld, geleid door ons 

doel om gezonde, duurzame omgevingen te bouwen. 

 

We willen team van kampioenen bouwen. Daarom is Wavin België in Sint Niklaas 

momenteel op zoek naar een Accountmanager Installatie voor de Regio Namen/Luik 

om ons team te versterken. Als jij een verschil wil maken en voor een doelgericht bedrijf 

wil werken, lees dan verder.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rol 
Als Accountmanager ben je na een grondige opleiding verantwoordelijk voor de verkoop 

en promotie van Wavin-producten bij de groothandel sanitair/verwarming en indirecte 

verkoop bij installatiebedrijven. Daarnaast bewerk je ook architecten en studiebureaus. 

Jouw succes bestaat uit regelmatige klant- en projectbezoeken, een goede relatie opbouw 

en vooral het geven van deskundig advies. In deze functie rapporteer je aan de Sales 

Director Wavin Belgium. 

 

Ben je op zoek naar een functie waar je jouw technische kennis en jouw commerciële 

skills kan combineren en waarbij je op een heel zelfstandige en autonome manier kan 

werken met een tof team achter jou, dan is dit beslist iets voor jou!  

 

Wie zoeken wij? 
 

Je beschikt over een niveau bachelor bij voorkeur in een technische richting en je hebt een 

relevante werkervaring van 3 tot 5 jaar opgebouwd. Passie voor het  verkopen van 

bouwtechnische producten is een absolute vereiste. Een actief netwerk binnen de sector is 

uiteraard een sterke meerwaarde.  

 

Ondernemerschap, commercieel inzicht en klantgerichtheid typeren jouw persoonlijkheid. 

Daarnaast ben je eveneens een teamspeler, ben je commercieel zeer sterk en kan je 

omgaan met verandering.  

 

Wavin biedt 
 

 

✓ Een boeiend opleidingstraject in-house, zowel op technisch als op commercieel vlak. 
✓ Een uitdagende functie in een innovatieve sector met ruimte voor ideeën en eigen 

initiatief.  
Je krijgt daarbij de volle ondersteuning van een stevige groep.  

Interesse? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief vandaag nog naar Wavin Belgium NV, op het mailadres 

hr.be@wavin.com 

mailto:hr.be@wavin.com

