
Client Relationship Manager
JOBOMSCHRIJVING



Met je aangeboren gevoel voor verkoop, je 
perfecte kennis van onze producten en je 
inzicht in de behoeften van de klant, ben  
je ongetwijfeld onmisbaar voor het team.

Je bent een uitstekende verkoper, een 
betrouwbare technisch adviseur en je weet 
hoe je een duurzame relatie kan opbouwen 
met de sleutelpersonen uit jouw regio?

Op een natuurlijke en eenvoudige manier 
communiceren met collega’s en klanten, 
en het begrijpen van de behoeften van elke 
partij om de relatie te vergemakkelijken en 
de komen tot een win-win oplossing, is een 
tweede natuur voor jou?

Zin om een actieve rol  
te spelen in het uitvoeren 
van de bedrijfsstrategie van 
het bedrijf?

JOUW ROL
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JE TAKEN 

Je bent in staat om een echt partnerschap met klanten te creëren, hen te adviseren 
en hen te begeleiden bij hun aankoopbeslissingen om een productmix met een 
hogere waarde te stimuleren.

Je detecteert zakelijke kansen door je te richten op prospecten/projecten  
en hun positie in de industrie en interesse in Sprimoglass te evalueren.

Je bent in staat om met de klant te onderhandelen door commerciële 
alternatieven voor te stellen, in lijn met de strategie. 

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de aanbiedingen aan de klanten  
en je deelt alle nodige informatie met de klantendienst.

Je bereidt je bezoeken voor met behulp van rapporten, en schrijft vervolgens  
een bezoekverslag waarin de verzamelde en besproken informatie  
bij de klant wordt samengevat. 

Je markt heeft geen geheimen voor je, en je kan anticiperen op ontwikkelingen 
om duidelijke en actuele voorspellingen te kunnen doen.

Je bent een referentie voor technisch advies, zowel intern als naar onze klanten toe. 
Je weet hoe je een technische wens in vereenvoudigde termen moet vertalen,  
om het werk voor je interne team (de Customer Service Officer) voor te bereiden 
en vice versa: je begrijpt de wens van de klant en stelt een passend aanbod voor.

Je vertaalt en deelt de behoeften, verwachtingen en bijzonderheden van elke klant 
naar alle betrokken afdelingen van Sprimoglass (klantenservice, productie, financiën).

Je deelt je kennis en je bent niet bang om trainingen te geven  
aan je klantenportefeuille.



WE VERWACHTEN DAT ...

Je een bedrijfskundig diploma hebt, of dat bewezen ervaring hebt  
in een technische omgeving (idealiter in de bouwsector).

Je vloeiend Nederlands en Frans spreekt (minimum niveau C1). 

Je heel nieuwsgierig bent! Bij ons is nieuwsgierigheid absoluut geen fout.

Je onze waarden ademt: winner, one team, curious.

Je elke ochtend opstaat en klaar bent om uitdagingen aan te gaan. 

Je weet hoe je finesse en kracht tegelijk moet tonen. 

Je een situatie in zijn geheel kan relativeren. 

Je positieve energie kan doorgeven aan je omgeving. 

Je je kennis deelt en niet bang bent om trainingen te geven  
aan je klantenportefeuille. 

Je je makkelijk kan uitdrukken.

Je oplossingsgericht bent en je werk zelfstandig kan organiseren. 

Je vooral op een natuurlijke manier links kan leggen met je contacten,  
en dat je gemakkelijk in contact kan komen met allerlei soorten mensen  
op netwerkevents. 
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Wat bieden we je 
bij Sprimoglass?

De mogelijkheid om te werken in een snel evoluerend bedrijf, 
met hoge prestaties en een menselijke aanpak. #Winner

De mogelijkheid om te evolueren in een sereen klimaat waarin je 
wordt aangemoedigd om ideeën voor te stellen, initiatieven  
te nemen en nieuwe dingen te durven. #Curious

 De steun en medewerking van het volledige team. #OneTeam

De mogelijkheid om zelfstandig en verantwoordelijk te werken, 
met de mogelijkheid om je planning flexibel te organiseren.

Een toegankelijk bedrijf, dicht bij de autosnelwegen,  
met een fijn uitzicht, in een aangename omgeving.

Een salaris dat in verhouding staat tot je talent en extralegale voordelen: 
• Bedrijfsauto / maaltijdcheques
• Prestatiebonussen / forfaitaire vergoedingen
• Hospitalisatieverzekering
• 10 dagen extra legaal verlof naast de 20 wettelijke dagen

Hoogwaardige hulpmiddelen om je te helpen in je dagelijks leven, 
en een comfortabele werkomgeving.
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1 |  Beoordeling van 
de interesse in  
de functie.

2 |   Verzenden van de 
jobomschrijving.

3 |   1ste sollicitatie-
gesprek met de 
PMO & de CHRO.

4 |  2de sollicitatie- 
gesprek met de 
HR Officer & een 
lid van de CD.

5 |   Beoordeling 
persoonlijkheidstest 
/ motivatietest  
/ situatieschetsen.

6 |   Gesprek met  
de CEO.

7 |   Contractvoorstel.
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