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VACATURE 

Sales Manager Vlaanderen 

 

Pilz 

Wij geven vorm aan de toekomst van de industriële automatisering. 

Betrokkenheid en waarden zijn diep verankerd in de Pilz bedrijfscultuur. Als ambassadeur van de 
veiligheid ligt onze focus al jarenlang op de ontwikkeling van innovatieve producten, oplossingen en 
diensten waarmee onze klanten persoonlijke, ecologische en economische vrijheid krijgen. Hierbij is 
Pilz actief in zowel nationale als internationale commissies om actief mede vorm te geven aan de 
toekomst van de industriële automatisering. Als wereldwijd vertegenwoordigd familiebedrijf met een 
lange traditie is het ons doel om ter plekke een betrouwbare partner voor onze klanten te zijn. 

Met vestigingen in Gent en Namen, en een groeiend team van 35 medewerkers, bouwt Pilz België 
mee aan deze toekomst. We begeleiden onze klanten in het veilig maken en automatiseren van hun 
machines, processen en productielijnen. Onze klanten bevinden zich in de Belux regio, in heel diverse 
sectoren, zowel in de industriële als publieke markt. 

Sales manager Vlaanderen (m/f) 

Pilz België heeft een gezonde, natuurlijke ambitie om te groeien, te ontwikkelen en de organisatie 
continue te verbeteren en te professionaliseren. Om deze ambitie waar te maken zijn we op zoek naar 
versterking en uitbreiding van het Vlaamse sales team. 

De sales manager Vlaanderen is enerzijds verantwoordelijk voor het behalen van de financiële 
doelstellingen in Vlaanderen, en anderzijds directe sales verantwoordelijke voor de verdere uitbouw 
van de regio midden Vlaanderen. Deze regio omvat de driehoek Gent, Brussel, Antwerpen. 

Samen met een team van 3 outside sales, ondersteunt door de technische en commerciële 
binnendienst, is het de bedoeling de Vlaamse markt perfect te bedienen. 

De sales manager Vlaanderen rapporteert aan de sales en marketing manager België. 

Functie 

- je beheert en optimaliseert de bestaande klantenportefeuille in de regio midden Vlaanderen door 

automatiserings-en veiligheidsoplossingen uit te werken op maat van de klantnoden. 

- je ontwikkelt jouw markt en gaat actief op zoek naar nieuwe klanten en opportuniteiten in de 

regio, en vertegenwoordigt de Pilz producten en services op een enthousiaste en overtuigende 

manier. 

- je maakt commerciële offertes en oplossingen samen met de technische en commerciële 

binnendienst en kan de samenwerking bevestigen door professionele communicatie en 

onderhandeling met alle verschillende niveaus en actoren van de klant. 

- je beheert de klantrelatie en bent het eerste aanspreekpunt om problemen en vragen op te 

lossen. 

- je bent aanwezig bij professionele events en seminaries (beurzen, seminaries, workshops,…) 

- je zit maandelijks samen met de Vlaamse outside sales voor opvolging van de cijfers en 

vastleggen van de focus en prioriteiten. 

- je draagt bij aan de continue verbetering van processen en organisatie en optimaliseert de 

interne samenwerking tussen de outside sales en de technische en commerciële binnendienst. 

- je rapporteert op regelmatige basis aan de sales en marketing manager 

Uw profiel 

Voor deze veelzijdige functie zijn we op zoek naar een master of bachelor in een technische richting 
(elektromechanica, elektronica,…).  



 
 
 
- je hebt reeds enkele jaren ervaring in een technisch-commerciële buitendienst functie voor 

industriële klanten. 

- je bent goed met mensen en relaties, je weet een team te motiveren en straalt positivisme uit. 

- je bent perfect Nederlandstalig, een goede kennis van het Frans en het Engels zijn belangrijk. 

- verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen zijn absolute waarden binnen de Pilz cultuur 

- je houdt van teamwerk en presentaties geven 

- je houdt van initiatief nemen, en hebt geen probleem met continue verandering en aanpassing 

aan de snel evoluerende markt 

Pilz  aanbod 

- een internationale, innovatieve organisatie met familiaal karakter, met veel aandacht voor 

menselijke waarden en ethiek. 

- een portfolio aan producten en diensten die hoog aangeschreven staan in de markt 

- grote vrijheid en zelfstandigheid in het werk met mogelijkheid voor home office. 

- continue ontwikkeling, zowel op het technische als menselijk vlak 

- een attractief salaris, met verschillende extralegale voordelen (bedrijfswagen, telefoon, 

groepsverzekering, …). 

Interesse? 

Zend je cv naar Timen Floré, sales en marketing manager : timen.flore@pilz.be 

Telefoon: 0477 92 91 31 
Adres: Pilz Belgium CVBA , Bijenstraat 4, 9051 Sint-Denijs-Westrem 


