
Legrand Group Belgium is koploper 

in elektrische en digitale installaties 

en netwerken voor de commerciële, 

industriële en residentiële markt.  

De consument kent het bedrijf onder 

de merken Legrand en BTicino voor 

o.a. schakelaars, domotica, multi-

medianetwerken en beveiligings-

apparatuur.

Legrand Group Belgium, gevestigd in 

Diegem, is een filiaal van de Franse 

Legrand Group die wereldwijd  

36.000 mensen tewerkstelt in meer 

dan 80 landen met een omzet van  

5 miljard. 

Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
T +32 (0)271917 11
F +32 (0)271917 00
E info.be@legrandgroup.be

FOLLOW US ALSO ON

www.youtube.com/legrandgroupbelgium

facebook.com/bticino.belgium

UW FUNCTIE
 Duurzaam bouwen is de toekomst, en dat heeft Legrand Group goed begrepen.  
Daarom roept ze een nieuwe afdeling in het leven die helemaal draait rond duurzaamheid, 
energie-efficiëntie en future-proof ecologische oplossingen.  
Als Business Development Manager (BDM) geef jij de toekomst mee vorm! Je zit bovenop 
de laatste ontwikkelingen in het terrein. Je vertaalt BREEAM-, LEED- en lokale normen 
naar concrete oplossingen voor de Belgische markt, altijd met één oog op de ROI.  
Dus houd je de vinger aan de pols bij de eindgebruikers en bij andere grote spelers in de 
markt.

 Je ontwikkelt innoverende ideeën en boort steeds nieuwe markten aan. Intern toets je jouw 
plannen af met de juiste collega’s voor prescriptie en installatie van het ontwerp. Zo zorg je 
voor een gestroomlijnde workflow van idee naar eindproduct.

 Met de geslaagde projecten op jouw palmares win je het vertrouwen van je internationale 
collega’s, de partners van de Legrand Group, installateurs én eindgebruikers. Je werkt 
mee aan internationale projecten rond energie-efficiëntie.

UW PROFIEL
 In jouw kennisdomein “energie-efficiënt en duurzaam bouwen” ben je niet te kloppen.  
Je hebt ervaring met gangbare oplossingen én weet hoe je moet inspelen op de behoeften 
van de toekomst, bijvoorbeeld op het vlak van lighting management en gebouwautomatise-
ring. Met grondige ROI-analyses sla je elke keer de nagel op de kop.

 Je bent een meertalige netwerker in hart en nieren, zodat je de Legrand Group vlot  
binnenloodst bij belangrijke partners en eindgebruikers zoals projectontwikkelaars,  
vastgoedbedrijven of facilitaire diensten.

ONS AANBOD?
Als BDM vorm jij een onmisbare aanvulling op het team van Legrand. Je krijgt de ruimte om 
deze nieuwe functie in te vullen op een doelgerichte manier. Je collega’s zijn stuk voor stuk 
gedreven mensen met een hart voor hun business – net als jij dus.  
Bij deze uitdaging van formaat hoort natuurlijk een competitief loon, aangevuld met allerlei 
voordelen en firmawagen. 

INTERESSE?
Stuur dan snel je sollicitatiebrief en CV naar:
Legrand Group Belgium N.V., Kouterveldstraat 9, 1831 Diegem 
ter attentie van de afdeling Human Resources.
Mail: info.be@legrandgroup.be

De groep draagt duurzame groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hoog in het vaandel. Om ook naar de markt dezelfde waarden van duurzaamheid 
uit te dragen, is Legrand Group Belgium op zoek naar een (m/v):

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER  
SUSTAINABLE BUILDINGS


