
       

 

Schepens NV (www.schepenscompany.com), gelegen te Lummen, is reeds 4 decennia actief in de 

betonindustrie. Zij bieden hun klanten een ruim aanbod aan hoogwaardige, zelf ontwikkelde 

ontkistingsoliën en beschermoliën, maar ook betonadditieven en kleurpigmenten zitten in hun 

gamma. Om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van hun klanten, beschikt Schepens NV over 

een eigen hightech labo dat een sluitende kwaliteitscontrole van inkomende grondstoffen en 

fabricaten verzorgt en verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. 

Gezondheid, milieu en veiligheid staan hierbij steeds centraal. Sedert 2016 is Schepens NV exclusieve 

verdeler van Chryso betonadditieven in België. Chryso, gelegen in Frankrijk, is een wereldspeler in de 

betonindustrie en actief in meer dan 70 landen. Innovatie, kwaliteit en service dragen zij hoog in het 

vaandel. Om de producten van Chryso verder in de Belgische markt te introduceren, zijn we voor hen 

op zoek naar een (m/v): 

Business Developer  
Voor de regio Vlaanderen en Wallonië 

 
Functie: 

Als Business Developer ben je verantwoordelijk voor de verkoop van het hele productengamma van 

Chryso aan B2B klanten binnen gans België. Hiertoe onderhoud je de bestaande klantenportefeuille 

en bouw je deze verder uit door actieve prospectie. Je aandacht gaat daarbij uit naar het leggen van 

nieuwe contacten en het bouwen van duurzame partnerships. Je doet voorstellen inzake 

marktstrategie en je vertaalt verkoopobjectieven naar een concreet salesplan. Je detecteert 

behoeftes, verleent advies en stelt geschikte oplossingen voor teneinde een positieve beleving bij de 

klant te creëren. Relevante marktinformatie weet je te vertalen naar de betrokken interne 

stakeholders met wie je nauw samenwerkt (zoals o.a. het labo). Je voert praktijktests uit ter plaatse 

bij de klant en/of prospect en je werkt hierbij nauw samen met de arbeiders. Ten slotte sta je in voor 

het onderhandelingsproces met de aankoopafdeling, maak je offertes op en rond je de verkoop af. Je 

houdt je kennis up-to-date en je volgt evoluties in het vakgebied nauwgezet op. Je rapporteert aan 

de Commercieel Directeur.  

 

Profiel: 

Je beschikt over een hoger diploma en je kan minstens 5 jaar relevante sales ervaring voorleggen in 

een B2B omgeving. Kennis van en/of ervaring in betontechnologie is een must, en vanzelfsprekend 

word je getriggerd door het leggen van nieuwe contacten. Je bent een deuren opener die tevens 

relaties op lange termijn kan uitbouwen. Verder ben je overtuigend in je communicatie en weet je 

succesvol om te gaan met beslissingsnemers in diverse contexten. Als persoon ben je pragmatisch en 

hands-on ingesteld en eigenschappen als flexibiliteit, openheid en collegialiteit typeren je. Je hebt 

een uitstekende kennis van Nederlands en Frans. Je bent bereid om enkele keren per jaar naar 

Frankrijk te reizen.  

 



Aanbod: 

Je komt terecht in een dynamische KMO met een gepassioneerd team, dat zich kenmerkt door korte 

communicatielijnen. Een boeiende job met de nodige verantwoordelijkheden en initiatief name. Een 

aantrekkelijk remuneratiepakket is voorzien inclusief bedrijfswagen. 
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