
Functieomschrijving 

Andrews Sykes is een bedrijf gespecialiseerd in klimaatverhuur, en reeds meer dan 50 jaar actief in 
de Benelux. Dit betekent verhuur van airco, ventilatie, verwarming, boilers etc. aan professionele 
klanten in diverse sectoren. Dit varieert van industrie tot bouwsector, kantoren, scholen, gemeentes, 
hotels, rusthuizen, hospitalen, openbare instellingen enz., met een focus op professionele klanten. 

Wij zijn op zoek naar een Account manager Oost- en West-Vlaanderen om onze afdeling verkoop te 
versterken en onze groei te ondersteunen. 

Taak 

U zal functioneren in de buitendienst met een focus op prospectie op het terrein en het binnenhalen 
van nieuwe klanten in Oost- en West-Vlaanderen. 

U bezoekt potentiële klanten in uw regio, stelt het bedrijf en zijn diensten voor en ontdekt 
opportuniteiten voor samenwerking. 

U luistert naar de behoeften van de klant voor klimaatbeheersing (koeling, verwarming, ventilatie, 
bevochtiging, ontvochtiging etc.), u stelt de beste oplossingen voor, u bereidt offertes voor, u overlegt 
met collega’s en geeft een duidelijke briefing van de situatie op de werf om een vlot verloop van de 
installatie te verzekeren. 

U denkt mee met de klant om de juiste offerte te bezorgen, u laat de voorraad checken of het juiste 
toestel beschikbaar is, u wordt geïnformeerd over de planning van de techniekers en de timing van de 
leveringen. U wordt hierbij ondersteund door de binnendienst. 

Profiel 

U bent tweetalig NL-FR 

U bent klantvriendelijk, nauwkeurig, assertief en resultaatgericht. 

U kan omgaan met onregelmatige werktijden (mogelijk overuren in drukke periodes) 

Vereiste studies 

Professionele Bachelor opleiding in een technische of commerciële richting, met interesse in HVAC. 

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor 
deze job. 

Talenkennis Nederlands (zeer goed) Frans (zeer goed) Engels (goed) 

Werkervaring Minimaal 5 jaar ervaring 

Rijbewijs B 

Contract vast contract 

Plaats tewerkstelling 1702 Groot-Bijgaarden (gemiddeld 1x/week op kantoor) 

Aanbod 

Verloning: volgens ervaring bespreekbaar 

Maaltijdcheques: €5/dag 

Groepsverzekering, hospitalisatieverzekering 

Uren: 8u -17u 

Extra: 
Job binnen een zeer stabiel en gezond bedrijf 

Dienstverband: Voltijds, Onbepaalde duur 

 

 


