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BUSINESS DEVELOPER RESILIENT FLOORING 

Vlaanderen 
 
 

> BEDRIJF 
 
De Mapei Group is een globale marktleider én gerenommeerd familiebedrijf. Met meer dan 80 

jaar ervaring, vakkennis en expertise zijn ze ‘s werelds grootste producent van lijmen en  

chemische producten voor de bouw. Wij zijn actief in diverse bouwsectoren en behoren in 

verschillende van deze sectoren tot de top. Inmiddels hebben we naast het hoofdkantoor in 

Italië een 90 tal vestigingen in 57 landen en 83 productie eenheden verspreid over 5 

continenten in 36 landen. Onze werknemers zijn de belangrijkste schakel in ons succes. Zij 

zorgen er namelijk voor dat we dagelijks over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.    

 

Om het salesteam in Vlaanderen te versterken, zoeken wij  voor onze afdeling Resilient Flooring 

een Business Developer Vlaanderen.   

> FUNCTIE 
 
Als Business Developer staat u in om de producten uit onze productlijn Resilient Flooring  

binnen de regio Vlaanderen verder te commercialiseren en uit te bouwen. U bent 

verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde verkoopobjectieven  

• Hiervoor bouwt u een netwerk van contacten uit en overtuigt u potentiële klanten. 

Voornamelijk bestaande uit (middel)grote installateurs,  grote aannemers, 

projectontwikkelaars,… 

• Jouw contact met de verschillende deelnemers van de Decision Making Unit zorgt 

ervoor dat je steeds op de hoogte bent van de fase waarin een bouwproject zich 

bevindt. 

• Dankzij uw commercieel talent, merkt u nieuwe opportuniteiten in de markt meteen op 

en slaagt u erin nieuwe business te  genereren alsook kwalitatieve leads te creëren voor 

uw collega’s. 

• Tegelijk zorgt u voor de blijvende tevredenheid van de bestaande relaties in de regio. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.mapei.com%2F&e=cd74201a&h=28c6c9fc&f=y&p=y
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• Aan de hand van uw professioneel en technisch advies informeert u de klanten over de 

producten en technieken in samenwerking met de technische experten binnen Mapei. 

• Om elk project tot een succesvol einde te brengen, werkt u nauw samen met  

de interne diensten op vlak van administratie en customer service.   

• U rapporteert op regelmatige basis aan de Sales Manager.   

 

> PROFIEL 
 

o U neemt de zaken op en toont een gezonde ondernemerszin.  

o U bent ambitieus en eager to succeed! 

o U beschikt over een sterk commercieel talent met een honger naar technische kennis. 

o U bent autonoom en resultaatgericht en u bent klaar om een totaal uitdaging aan te 

gaan. 

o U verzilvert commerciële successen met een focus op rendement en kwaliteit. 

o U heeft een eerste succesvolle commerciële ervaring in de brede bouwsector achter de 

rug. Idealiter in de wereld van de vloerbedekking en voorbereiding. 

o U hebt zin om constant bij te leren en de nieuwste trends op te volgen. 

o U communiceert vlot op alle niveaus en heeft een breed aanpassingsvermogen. 

o Om de interne communicatie te faciliteren, spreekt u naast het Nederlands, Frans en 

Engels.  

> AANBOD 
 
U komt terecht in een multinationale -en tegelijkertijd een familiale groep met kwalitatieve 

producten.  

Werken bij Mapei, betekent deel uitmaken van een winnend team en continu streven naar 

uitmuntendheid voor een optimale klanttevredenheid.  

U kan rekenen op een aantrekkelijk salaris met een representatieve firmawagen en aangevuld 

met extralegale voordelen. 

> INTERESSE ? 
 
Stuur uw overtuigende sollicitatie naar rhdept.lf@mapei.be . Voor meer informatie kan u 

terecht bij Tim Vlasselaerts op het nummer 0476 / 80 06 01. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.mapei.com%2F&e=cd74201a&h=28c6c9fc&f=y&p=y
mailto:hr.lf@mapei.be

