
 

 
 

NASSAU Door NV 

Westerring 13a 

BE – 9700 Oudenaarde  

Telefoon: +32 55 30 70 00 

Fax: +32 55 30 70 01   

sales@nassau-door.be 

www.nassau-door.be  

 NASSAU DOOR NV is de Belgische-Luxemburgse verkooporganisatie die deel uitmaakt van het Deense NASSAU DOOR A/S, een 
organisatie die wereldwijd industriële poorten en garagepoorten ontwerpt, produceert en plaatst, alsook instaat voor een onberispelijk 

service na verkoop (reparaties, upgrade en onderhoud). 
 

Sinds 2016 maakt de groep NASSAU DOOR deel uit van het Zweedse Assa Abloy, marktleider in zijn branche met vestigingen in meer dan 
70 landen en wereldwijd ongeveer 46.000 werknemers. 

NASSA DOOR BELGIË behoort tot de marktleiders in haar branche, nl. dagelijks staan wij garant voor productkwaliteit, voor een perfecte 
montage en optimale service. 

Daarom willen wij ons verkoopteam versterken met een gedreven en dynamische 

 
 

Account Manager - Regio Antwerpen-Limburg (M/V/X) 
 
Functie: 
Als account manager ben je verantwoordelijk voor de regio Antwerpen-Limburg. 
Naast de verdere ontwikkeling van jouw regio d.m.v. actieve prospectie, ben je tevens 
verantwoordelijke voor het begeleiden en adviseren van jouw klanten en biedt je hen de meest 
passende oplossing voor hun realisaties. 
 
Volgende activiteiten behoren eveneens tot je takenpakket:  

 Het onderhouden van de bestaande klantenportefeuille. 

 Als troubleshooter biedt je de klant de beste oplossing aan, afgestemd op zijn/haar noden 
en behoeften  

 Naast het verkopen van nieuwe poorten , zorg je tevens voor een onberispelijke service na 
verkoop en bouwt zo een lange termijn relatie op met aannemers industriebouw, 
aankopers, facility managers, bedrijfsleiders,… 

 Je houdt je eigen agenda bij en plant zelf je afspraken in. Je stelt offertes op en volgt alle 
projecten op van A tot Z  

 Maandelijks neem je deel aan sales-vergaderingen in het hoofdkantoor te Oudenaarde, 
Oost-Vlaanderen  

 Je rapporteert rechtstreeks aan de salesmanager  
 

Profiel: 

 Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring  

 Je blikt terug op min. 5 jaar B2B sales ervaring  

 Je beschikt over een goede kennis van de bouwsector en hebt de nodige technische 
affiniteit/ervaring  

 Je beschikt over hunting-skills en prospectie zie je als een uitdaging 

 Je hebt een proactieve houding en sterk verantwoordelijkheidsgevoel  

 Je hebt een hands-on mentaliteit. 

 Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands, goede kennis Engels (interne 
communicatie) en kennis van het Frans is een plus. 

 Bij voorkeur woon je in de provincie Antwerpen of Limburg  
 

Aanbod 
Bij NASSAU DOOR kom je terecht in een bedrijf waar zin voor initiatief wordt gewaardeerd. Naast 

een degelijke opleiding wordt een aantrekkelijk salarispakket aangeboden: bruto verloning 

inclusief representatieve firmawagen.  


