
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accountmanager Bouwkundige Brandbeveiliging

België Voltijds

____ 

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. 

 

Jouw rol 
____ 

 

• Als Accountmanager bij CPG ben je 
verantwoordelijk voor de marktontwikkeling en -
bewerking in jouw regio betreft de bouwkundige 
brandbeveiliging 

• Je bent het aanspreekpunt voor bestaande klanten 
en potentiële partners en bouwt een netwerk van 
applicateurs op 

• Daarnaast geef je technische adviezen en sluit je 
zakelijke deals 

• Samen met je leidinggevende stel je accountplannen 
op, die als doel hebben om bij te dragen aan de 
groeidoelstellingen van de firma  

• Ook ben je verantwoordelijk voor 
productpresentaties, scholing en demonstraties 

• Met jouw kennis van het productgamma en de 
concepten ben je in alle omstandigheden in staat om 
CPG’s producten en concepten te verkopen op 
technische argumenten 

 
Vaardigheden 
____ 

• Opleiding: technisch diploma hoger onderwijs   

• Werkervaring: 2 tot 5 jaar ervaring in een 
technische bouwfunctie met specialisatie 
brandpreventie 

• Talenkennis: Nederlandse en Franse taal goed in 
woord en geschrift  

• Specifieke kennis: affiniteit in het domein van 
bouwchemie, kennis van bouwtekeningen en 
lastenboeken  

Werken bij CPG 
____ 

• Arbeidsvoorwaarden:  

We bieden je goede arbeidsvoorwaarden, 

waaronder een mooie firmawagen, maaltijdcheques, 

groepsverzekering en hospitalisatie. 

 

• CPG:  

We zijn een gezonde onderneming die groeit. 

We streven naar een inclusieve cultuur waarin we 

diversiteit omarmen. 

 

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

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

beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux 
06 25008600 (ook via WhatsApp) 
Linda.smit@cpg-europe.com 

CPG Netherlands 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel


