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Axioma is één van de belangrijkste verlichtingsbedrijven op de projectenmarkt. Als exclusief invoerder van
Europese topmerken met de Benelux als actieterrein, verkoopt Axioma professionele verlichtingsoplossingen
voor binnen en buiten van kantoren, scholen, industrie, de zorgsector, winkels en openbare ruimtes.
De verlichtingskennis in combinatie met een breed gamma van innovatieve, energie-efficiënte,
milieuvriendelijke producten en lichtoplossingen maakt van Axioma een belangrijke partner voor het gehele
project. Axioma heeft de focus op de “Total Cost of Ownership” en de “Return On Investment” van de klant
via geavanceerde, hoog kwalitatieve LED-technologie en intelligente lichtregeling systemen.
Axioma wenst haar team te versterken met een (m/v) :
Account Manager – Professional Lighting Projects
Regio Antwerpen / Limburg
Functieomschrijving
Samen met een collega in jouw regio ontwikkel en onderhoud je het commerciële netwerk van Axioma bij
architecten en studiebureaus alsook bij grotere elektrotechnische installateurs. Je waakt over het commerciële
proces bij (re-)lighting projecten van de bouwheer en bent daarbij het aanspreekpunt voor projectleiders,
calculators, ingenieurs en architecten. Je maakt en verdedigt offertes, in samenwerking met de commerciële
binnendienst, marketing en de afdeling lichtplanning die verdere technisch/commerciële ondersteuning bieden.
Naast een bestaand klantennetwerk ga je actief op zoek naar nieuwe commerciële opportuniteiten.
Jouw profiel





Je bent in eerste instantie duidelijk klant gedreven in het creëren van de beste oplossing en beschikt over
sterke commerciële vaardigheden zoals overtuigingskracht en resultaatgerichtheid. Je bent een account
manager in-the-field die actief wilt meebouwen aan het succes van Axioma.
Je haalt energie uit het binnenhalen van projecten en besteed voldoende aandacht aan de opvolging
hiervan.
Daarnaast ben je gebeten door gebouwentechniek in de brede zin. Je kan inmiddels terugvallen op ervaring
in het uitbouwen van een commercieel netwerk naar studiebureaus en/of architecten en installateurs van
bouw gerelateerde toepassingen.
Een technische vooropleiding is een troef maar geen must.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt bij Axioma de kans om te werken met topproducten, binnen een inspirerende, dynamische markt. Naast
het werken bij een financieel gezonde, ambitieuze KMO met sterke groeiambities, kom je terecht in een platte
organisatiestructuur. Je hebt de infrastructuur alsook de nodige middelen ter beschikking om jouw job tot een
succes te brengen. Er wacht jou een competitief salarispakket en constante opleidingsmogelijkheden.
Is dit een ideale job voor jou ?
Stuur dan je motivatie + cv naar sollicitatie@axioma-lighting.be.

