
Legrand Group Belgium, met zetel  

in Diegem, is een filiaal van de Franse 

Legrand Group die wereldwijd 35.000 

mensen tewerkstelt in meer dan  

70 landen. 

Legrand is de specialist op wereld-

vlak in producten en systemen  

voor elektrische installaties en  

informaticanetwerken voor woon-  

en werkomgeving. 

Legrand Group Belgium vertegen-

woordigt de merken Legrand en 

BTicino op de Belgisch-Luxemburgse 

markt en beschikt over een  

uitgebreid gamma innoverende  

producten voor de woningbouw 

(schakelaars, domotica, distributie 

en beveiliging), de tertiaire sector 

(scholen, ziekenhuizen, kantoren, 

hotels, ...) evenals de industrie. 

Om verder in te spelen op de groei, 

zijn zij op zoek naar volgende  

ambitieuze professional (m/v):

Voor meer informatie: 

www.legrand.be

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
 Je neemt het voortouw om Legrand te positioneren in de opkomende UPS-markten

 (Uninterruptible Power Supply). 

 Je geeft de divisie in België verder vorm en je verleent ondersteuning aan het Nederlandse 
filiaal. 

 Je vertrouwt op je technische kennis om je klanten te adviseren, en je geeft ook 
opleidingen. 

 Daarbij verlies je nooit het commerciële aspect uit het oog: een kans om zaken te doen laat 
je niet liggen. 

 Je collega’s bij de calculatiedienst, producten project management ondersteunen je bij de 
opvolging van grote projecten.

UW PROFIEL
 De UPS-markt heeft voor jou (bijna) geen geheimen meer. Je hebt bovendien een flinke 
portie ervaring op zak als accountmanager, ingenieur, productspecialist, projectleider of 
technisch adviseur. 

 Bij jou mag het vooruitgaan: jouw kennis en ervaring stellen je in staat om vlot een analyse 
en een visie te formuleren die hout snijden, en die vertaal je in een realistisch plan van 
aanpak. 

 Je brengt je enthousiasme over op je andere teamgenoten, want je bent ervan overtuigd  
dat elk groot succes het resultaat is van teamwerk.

ONS AANBOD?
Je komt terecht in een organisatie met een ijzersterke reputatie voor een brede waaier 
van activiteiten. Legrand hecht bijzondere aandacht aan de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van haar werknemers. 

Reken op gemotiveerde collega’s, een stimulerende werkomgeving en een aantrekkelijk 
salarispakket. 

En ben je de files moe? Dan kan je werken vanuit een home-office!

Wij zijn op zeer korte termijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van:

m/v  
Business Development  
Manager UPS
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UW KARAKTER
 Commercieel/klantgericht

 Teamspeler 

 Stressbestendig

 Zelfstandig/initiatiefrijk/pro-actief

 Communicatief/taktisch/diplomatisch

 Accuraat

 Inventief

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


