
 

 

 

 

 

 

 

 

Accountmanager Verduurzaming  Nederland

De lijntjes zijn kort, de ambitie is groot!  

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van bestaande bouw. Adviseer jij straks beheerders, 

corporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven en aannemers over (groot) onderhoud, renovatie en woningverduurzaming?

__ 
CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel 

Europa zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, 

langer meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. Als ketenpartner levert CPG Nederland een 

belangrijke bijdrage aan verduurzamen van bestaande bouw. CPG voorziet in hoogwaardige oplossingen op 

gebied van afdichting, afbouw, vloerafwerking en brandveiligheid. 

Jouw Rol 

____ 

• Het nieuwe concept “Verduurzamen bestaande 

bouw” positioneer jij in bestaande en nieuwe 

markten in Nederland 

• Je enthousiasmeert beheerders, corporaties, 

voorschrijvers maar ook vastgoedonderhouds- 

bedrijven en gespecialiseerde bouwbedrijven over 

het concept verduurzamen bestaande bouw en 

verkoopt dit concept. Ook schrijf je de bijbehorende 

adviezen.  

• Als verbinder zorg je dat voor alle betrokken 

bedrijven het proces van advies tot uitvoering 

geregeld is. 

• Samen met de verantwoordelijke accountmanagers 

ga je op pad om onze distributie partners te 

enthousiasmeren voor dit project. 

• Je houdt marktontwikkeling binnen jouw vakgebied 

nauw in de gaten en zorgt voor een juiste bewerking 

van de markt. 

• Jaarlijks maak je een business plan, gebaseerd op 

een praktische-, marktgerichte- en marketing 

gebaseerde benadering van de markt.  

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: HBO Commerciële economie aangevuld 
met bouwtechnische opleiding 

• Werkervaring: Minimaal 3 jaar ervaring in de bouw 
(-gerelateerde) branche in een strategische functie 

• Specifieke kennis: Kennis van de bouw en prefab 
industrie, thuis in verduurzaming 

• Competenties: Visie, commercieel vermogen, 
luisteren, presenteren en samenwerken  

• Kwalificaties: Ervaring, inzicht en netwerk in de 
bouw (toelevering) in Nederland 

Voordelen 

____ 

• Team: je komt te werken in een hecht team dat er 
regelmatig met elkaar op uit gaat  

• Sfeer: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin, een gezellige 
vrijdagmiddagborrel en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder 30 vakantiedagen 
en een leaseauto 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching of het volgen van opleidingen

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag vóór 4 juli 2022 per e-mail. Heb je vragen over deze functie? 

Jouw vragen beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux  Construction Products Group Netherlands 
06 25008600 (ook via WhatsApp)  Vlietskade 1032 

ArkelHR@cpg-europe.com  4241 WC Arkel 
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