
LIFTING EXPERT GEZOCHT
We zoeken een nieuwe collega in BELGIË voor de B2B- buitendienst in de regio's WEST-

en OOST VLAANDEREN. Je onderhoudt relaties met klanten, gaat nieuwe relaties aan en

bouwt ze verder uit. Je bent verantwoordelijk voor de omzetgroei in deze regio en krijgt

veel eigen verantwoordelijkheid... kortom; jij regelt het! 

We groeien flink en kunnen daar een POSITIEVE, HARDWERKENDE EN ZELFSTANDIGE

collega bij gebruiken. We verwachten niet dat je al een LIFTING EXPERT bent, maar bieden

je de mogelijkheid er eentje te worden :)

 
Iets voor jou? Kijk op WWW.LGH.EU bij onze vacatures.



LIFTING EXPERT GEZOCHT

We groeien flink en als gevolg daarvan is er een mooie functie ontstaan. We zijn op zoek naar een
nieuwe collega in België, die zijn werkgebied met energie, open vizier en enthousiasme tegemoet
treedt.
 
Wat ga je doen?
 Wij verhuren hijsmaterieel en bieden onze klanten equipment en service om hijsuitdagingen aan
te gaan. Die klanten zijn te vinden in verschillende sectoren (havens, petrochemie, bouw,
onderhoud, infra etc.).
Je onderhoudt relaties met klanten, gaat nieuwe relaties aan en bouwt ze verder uit. Je bent
verantwoordelijk voor onze omzetontwikkeling in deregio's West- en Oost Vlaanderen. In
Antwerpen hebben wij een workshop/magazijn gevestigd. Je zult veel onderweg zijn, op bezoek
bij bestaande klanten en op zoek naar nieuwe klanten. Hierin krijg je veel eigen
verantwoordelijkheid, dus verwachten we initiatief en een positieve energie van je.
 
Hoe ziet ons team er uit?
Hoewel de functie grotendeels zelfstandig is, verwachten we van je dat je goed in ons team past.
Met je collega’s van de buiten- en binnendienst en de sales manager heb je namelijk veel contact
over o.a. projecten, ontwikkelingen in de markt, ideeën en lopende en komende orders. Dat
doen wij informeel, open, eerlijk, respectvol en met een gezonde dosis humor naar elkaar.
 
Wat maakt jou een goede kandidaat?
 Je bent afgestudeerd in het hoger beroepsonderwijs en hebt interesse in techniek en weet hoe
je relaties kunt op- en uitbouwen. Beschik je niet over het gevraagde diploma, dan kun je ook
relevante en soortgelijke werkervaringen aandragen. Het ene moment bezoek je een
multinational in een modern kantoorgebouw en het andere moment sta je met je laarzen in de
modder op een bouwplaats, kortom, je bent communicatief erg veelzijdig! Het administratieve
deel heb je altijd op orde en de Engelse en Franse taal vormt geen enkel probleem voor je.
 
Je bent woonachtig in jouw werkgebied of in de buurt daarvan, hebt géén 9 tot 5 mentaliteit en
kunt prima zelfstandig werken.
 
Wat bieden we jou?
Een goed salaris, een bedrijfsauto, een mobiele telefoon en laptop/Ipad van het bedrijf. Prettige
collega’s bij een informeel bedrijf dat hard en internationaal groeit. Ook investeren we in jouw
toekomst met behulp van coaching, trainingen en opleidingen.
 
Interesse?
Kijk dan rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Facebook en LinkedIn 
 te bezoeken. We delen daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken. 
 
Lijkt het je wat? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@lgh.eu en richt deze aan Edwin
Boelens.

België - (Technisch) accountmanager buitendienst


