
   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.

   Wie is Axioma?

Axioma is onderdeel van de familiaal geleide Duitse RIDI Group, één van de belangrijkste verlichtingsbedrijven binnen de 
projectenmarkt. Als exclusief invoerder van Europese topmerken, met de Benelux als actieterrein, verkopen wij professionele 
verlichtingsoplossingen voor kantoren, scholen, industrie, sportaccommodaties, de zorgsector, retail en openbare ruimtes.
Onze know-how en professionaliteit in combinatie met een breed gamma innovatieve, energie-efficiënte producten en 
lichtoplossingen, maakt van Axioma een belangrijke partner voor het gehele project. 

  Ons aanbod

• Werken binnen een gezonde en mensgerichte KMO 
met sterke groeiambities.

• Een uitdagende functie binnen een jong en dynamisch team.
• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale 

voordelen en tal van opleidingsmogelijkheden.
• Werken met kwalitatieve LED topproducten in een sterk 

ontwikkelde professionele markt.
• Vlakke organisatiestructuur met korte 

communicatielijnen en ruimte voor eigen inbreng.
• Flexibele werkuren voor een goede work-life balance.

 Klaar voor de volgende stap?

Stuur je motivatie en CV naar sollicitatie@axioma-lighting.be of neem telefonisch contact op via +32 56 622 130.

   Jouw profiel

• Je bent in eerste instantie duidelijk klantgedreven in het 
creëren van de beste oplossing en beschikt over sterke 
commerciële vaardigheden zoals overtuigingskracht en 
resultaatgerichtheid. 

• Je bent een accountmanager 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.

• Je bent gebeten door gebouwentechniek in de 
brede zin en 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.
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