
www.belparts.com

Om de verdere internationalisering en groei te realiseren, zoeken wij naar een  

Business Development Manager

Wie ben jij

Ben jij op zoek naar een uitdagende internationale job, waarin je jouw commerciële talenten 

helemaal kunt uitleven en leiding geeft aan een sales team? Heb jij een hart voor 

klimatisatie-technologie en doe je niets liever dan onderhandelen met uiteenlopende 

internationale contacten? Dan bieden wij jou graag voor de lange termijn een innovatieve, 

informele KMO-omgeving met aandacht en waardering voor eigen ideeën en input. 

Doel van de functie

Je bent verantwoordelijk voor de commerciële leiding en het dagelijkse commerciële beleid: 

planning, opvolging en realisatie van de business doelstellingen, zowel commercieel als 

fi nancieel. Je bouwt ons sales team op en verzekert door goede coaching de succesvolle 

werking in onze thuismarkten. Daarnaast sta je in voor het business development in het 

buitenland zowel naar internationale distributiepartners als OEM-klanten. Je bent eveneens 

verantwoordelijk voor het creëren en verbeteren van de naambekendheid en de acceptatie 

van de eigen concepten, producten en oplossingen in de markt.

Kerntaken

In deze functie geef je leiding aan een sterk en groeiend sales team van momenteel 

3 medewerkers op binnen- en buitendienst. Je realiseert je eigen commerciële doelstellingen 

en coacht je team ook op dit vlak. Je beheert de bestaande key accounts en key projecten, 

zorgt voor prospectie en acquisitie van nieuwe key accounts en projecten en coördineert de 

interne projectopvolging. Daarnaast behoren tot jouw kerntaken:

  Uitwerken van communicatie- en marketingacties 

 Relatie onderhouden met bestaande distributiepartners

 Organiseren en opvolgen van interne salesmeetings

 Onderhouden van parate, praktijkgerichte technische- en marktkennis

 Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO

Wie zijn wij

BELPARTS is een internationaal familiebe-

drijf (oprichting 1987) - dat vandaag deel 

uitmaakt van de Afriso groep- , 

gespecialiseerd in ontwerp, ontwikkeling 

en productie van topkwaliteit HVAC-

componenten (Heating, Ventilation & Air 

Conditioning). Met ons dynamx™ product 

hebben we 2 awards gewonnen: Reddot 

Award en IF Design Award. Met onze 

innovatieve en ecologisch verantwoorde 

aanpak streven wij als bedrijf steeds naar 

hoger comfort voor de eindgebruiker en 

een dalende ‘life time cost’ van de 

installatie.

We innovate. Create.

Together with you. A better climate.



Competenties

  Bachelor/Master in Engineering, bij voorkeur elektromechanica met specialisatie 

 klimatisatie en/of automatisatie, of gelijkwaardige ervaring 

  Ervaring in een technisch-commerciële functie (bij voorkeur binnen de HVAC sector),  

 commerciële onderhandelingen en/of prospectie en acquisitie van bouwprojecten

  Ervaring met het aansturen van een commercieel team

  Relevante applicatiekennis 

  Kennis van MS Offi ce tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); kennis van SAP Business  

 One is een pluspunt

  Talenkennis: NL/FR/ENG perfect gesproken, voldoende schriftelijk; Duits is een pluspunt

  In bezit van rijbewijs B

Persoonlijkheid

Verkopen zit jou in het bloed, je gaat altijd voor resultaat en jouw passie en enthousiasme 

werkt aanstekelijk voor je team. Je bent een sterke, communicatieve leider met een 

natuurlijke zin voor verantwoordelijkheid die zelf graag het goede voorbeeld geeft voor het 

team. Je gaat planmatig tewerk en besteedt zorg aan de opvolging van je dossiers. 

Onderhouden van internationale contacten maakt jou blij.

Aanbod

  Een boeiende job met verantwoordelijkheid in een innovatief familiebedrijf met 

 no-nonsense mentaliteit en groeipotentieel 

  Een team van enthousiaste mensen met hoge betrokkenheid 

  Een marktconforme en resultaatgerichte verloning met diverse extralegale voordelen, 

 o.a. een wagen 

  Een doorgedreven opleiding over onze producten en werkmethodes

Interesse?

Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar jobs@belparts.com met vermelding van de 

functie. Heb je nog een vraag over onze vacature, stuur ons een e-mail en we bellen jou 

even op.

Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen we jou graag naar www.belparts.com.

BELPARTS Group NV

Wingepark 4

BE - 3110 Rotselaar

T  +32 (0)16 26 93 26 

E  jobs@belparts.com

We innovate. Create.

Together with you. A better climate.
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Waar zijn wij actief

BELPARTS is in de thuismarkten Nederland, 

België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland 

actief met een eigen verkooporganisatie. 

Daarnaast werken we aan de uitbouw van 

een netwerk van internationale partners.


