
BUILDING.BLOCKS werft aan: 

ACCOUNT MANAGER



ACCOUNT MANAGER 
Voor de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een dynamische, enthousiaste & ambitieuze Account Manager.  
Weet jij van aanpakken & wil je graag werken in een jong & groeiend bedrijf? Lees dan snel verder! 

WIE ZIJN WIJ ? 

BUILDING.BLOCKS is een snel groeiende speler in het luxe segment van de haarcosmetica. Als officiële verdeler van 
onder meer KEVIN.MURPHY en ELEVEN Australia, geldt BUILDING.BLOCKS als de meest innoverende speler wat betreft 
haarverzorgingsproducten in België & Luxemburg. 

 WIE ZOEKEN WE? 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een Account Manager die van aanpakken weet. Ben jij gedreven, niet op je mond 
gevallen en weet je mensen te overtuigen als geen ander? Dan ben jij misschien wel de flexibele en enthousiaste kracht die precies 
binnen ons team past. 

WAT VERWACHTEN WE ? 

- een dynamische geest die een concept kan verkopen 
- iemand die ervan houdt nieuwe klanten te maken, zonder de bestaande klanten uit het oog te verliezen 
- iemand die het lef heeft om het onderste uit de kan te halen
- iemand voor wie 9 to 5 enkel klinkt als een nummer van Dolly Parton
- iemand die zich vlot kan bewegen in de wereld van de coiffure, fashion & tendensen  
- een inviduele sterspeler, die ook in teamverband kan scoren 

BESCHIK JIJ OVER DEZE COMPETENTIES?

- een minimum opleidingsniveau op bachelorlevel of gelijkwaardig in ervaring?
- een eerste ervaring in een sales omgeving? 
- een rijbewijs B?
- ben je sterk in organisatie? 
- weet je hoe je moet rapporteren? 
- beschik je over een vlotte babbel & dito glimlach? 
- heb jij de kracht om te overtuigen?

WELKE FUNCTIE ZAL JE VERVULLEN?

- van dinsdag tot en met vrijdag trek je de regio in om bestaande klanten te 
 bezoeken & nieuwe klanten aan te werven door ze kennis te laten maken met  
 de kracht van onze merken 
- je bent het aanspreekpunt voor jouw klant en beheert jouw portefeuille nauwgezet 
- je bent het gezicht van onze merken ‘on-the-field’ 
- je krikt sales op, rapporteert problemen en lost ze samen in functie van de klant op 
- je neemt bestellingen op en geeft deze door aan het hoofdkantoor 
- op maandag ben je samen met jouw collega’s aanwezig op ons hoofdkantoor in  
 Antwerpen, waar je wekelijks rapport en training krijgt 

WAT BIEDEN WIJ JE? 

- een aangename werksfeer binnen een jong, dynamische bedrijf 
- een competitief loon, aangevuld met extra-legale voordelen 
- een wagen om je professionele activiteiten te verrichten 
- iPad
- GSM
- maaltijdcheques 
- de hipste merken in de haarcosmetica 
- een feel-good job in een competitieve & uitdagende omgeving

Ben jij de gemotiveerde & enthousiaste kandidaat die wij zoeken? 
Stuur dan je cv, motivatiebrief & foto naar dirk@building-blocks.be. Wil je meer weten over onze merken en onze professionele 
activiteiten? Neem dan een kijkje op onze website, www.building-blocks.be. 

Graag tot snel!


