
   

 

• Is sales, acquisitie en ondernemerschap jou op het lijf geschreven? 

• Ben jij resultaatgericht, commercieel en enthousiast?  

• Heb jij een goed technisch inzicht en ervaring in de vloerenbranche en/of schrijnwerkerij?  

• Richt jij je graag op marktbewerking voor onze A-merken? 

 
 

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega in België:  

 

 
VERTEGENWOORDIGER / 

COMMERCIEEL TECHNISCH ADVISEUR 
 

(Regio West- en Oost-Vlaanderen tot Antwerpen inclusief 
regio Brussel) 

 

Lecol Waalwijk in Nederland, is één van de vier werkmaatschappijen van Maiburg. Lecol is de 

gespecialiseerde groothandel en importeur in alles wat nodig is voor installatie, afwerking en onderhoud 

van parket en flexibele vloeren. Lecol staat voor een compleet assortiment en biedt een uitstekende 

service, snelle levering, garantie en advies. Lecol is, als exclusief importeur van de A-merken Wakol,  

Loba en Lägler, actief zowel in de Benelux als in de UK. 

Samen helpen wij vakmensen vooruit! 
 
In deze functie 
• ben je verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van het klantenbestand in het rayon; 

• stel je in overleg met de Salesmanager je acquisitiedoelstellingen vast en vertaalt deze naar concrete acties 
en resultaten; 

• treed je op als gespecialiseerd adviseur op het gebied van vloerinstallaties; 

• werk je nauw samen met de verkoop binnendienst, afdeling marketing en het volledige salesteam; 

• ga je je middels een gedegen introductieprogramma en producttrainingen nog verder bekwamen op het vlak 
van onze producten en toepassingen. 

 

 
Wij verwachten van onze kandidaat 
• een ondernemend verkoper die creatief en succesvol onze merken in de Belgische markt weet te zetten; 

• een gerichte en afgeronde commerciële en/of technische opleiding; 

• een goed technisch inzicht, bij voorkeur verkregen door praktijkervaring; 

• enkele jaren relevante verkoopervaring in een buitendienst- en/of technische functie; 

• commercieel sterk en ervaren op het vlak van markt- en rayonbewerking; 

• bij voorkeur technische kennis en affiniteit met producten uit de vloerenbranche, met name parket & 
vloerinstallaties (egaliseren, vloerbedekking, installatie tbv pvc- en gietvloeren); 

• bij voorkeur kennis en ervaring in de aannemerij; 

• een goede beheersing van de Engelse en Franse taal; 

• woonachtig in Vlaanderen; 

• een gestructureerde manier van werken, correcte verslaglegging en een goede beheersing van het MS 
office pakket / vaardig met ERP systemen. 

 



   

 
Wij bieden 
• een uitdagende rol bij een fijne werkgever; 

• een interessant salarisplan met bonus en groeikansen, auto van de zaak en tankkaart, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals o.a. mobiele telefoon, laptop en overige vergoedingen; 

• een sign-in bonus; 

• veel ruimte voor zelfontplooiing; 
• verdere ontwikkel- en trainingsmogelijkheden op het vlak van sales en productkennis; 

• een sterk en professioneel team dat je alle steun verleent om de Belgische markt verder te bewerken; 

• een mooie kans om inhoud te geven aan een zeer klantgericht en succesvol concept. 
 
 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Wij zijn benieuwd naar jou en komen graag met jou in contact! 
Stuur dan je motivatie en CV naar sollicitatie@maiburg.nl, t.a.v. Linda Heijnen, afdeling HR. Bij eventuele 
vragen over deze vacature neem gerust contact op met Alex van Bedaf (Sales Manager) of Linda Heijnen, (HR 
Adviseur) via +31 (0)416-566566.  
 
 
Wie zijn wij? 
Maiburg staat bekend als toonaangevende, professionele en innovatieve totaalleverancier op het gebied 
van vloerbenodigdheden, lijmen, plaatmateriaal en schuurmateriaal. 
 
Als solide familiebedrijf en hofleverancier is Maiburg steeds weer in staat om te investeren in mensen en 
middelen. Betrouwbaarheid, service en kwaliteit blijven hierdoor op het hoogste niveau. Wij zijn trots op onze 
historie van 136 jaar! Met zo’n 100 medewerkers zijn wij in staat die toonaangevende speler te blijven die haar 
organisatie continu ontwikkelt met focus op de klant. 
  
Werken bij Maiburg staat voor werken in een prettige informele omgeving en mede voor inhoud geven aan een 
zeer klantgericht en succesvol concept. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze uitgebreide website: 

www.lecol.nl, https://lecol.be/belgie/vacature en www.maiburg.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 


