
 

Voor onze salesafdeling in Vlaanderen 

zoeken wij een   

Key Account Manager             

Plus Paint (m/v) 

Axalta Coating Systems is een toonaangevend 
wereldwijd bedrijf dat zich vooral richt op coatings en 
haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, 
mooie en duurzame oplossingen. Van lichte OEM 
voertuigen, commerciële voertuigen en 
autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, 
gebouwen en pijpleidingen, onze coatings zijn 
ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit 
te verhogen en de materialen die we lakken langer te 
laten meegaan. Met 150 jaar ervaring in de coatings 
industrie, blijven de 12.800 medewerkers van Axalta 
manieren vinden om onze ruim 100,000 klanten in 
130 landen elke dag beter te dienen met de beste 
coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor 
meer informatie, ga naar axaltacoatingsystems.com 
of volg ons op Twitter, @axalta en op LinkedIn.  

   

 

Wij bieden 

 

 Een dynamische en onderscheidende internationale 
werkomgeving waarbij je onderdeel uitmaakt van een 
professioneel team 

 Zelfontplooiing en ontwikkeling door middel van uitdagende 
opdrachten, projecten en individuele trainingen 

 Regelmatig feedbackbijeenkomsten waarbij prestatie- en 
loopbaanontwikkeling besproken worden 

 Flexibele werktijden  

 Marktconform salaris en secundarie arbeidsvoorwaarden 

 Pensioenregeling met aantrekkelijke voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Kerntaken 

 

 Commerciële verantwoordelijkheid om doelstellingen te 
behalen conform het vastgestelde target; 

 Het verrichten van direct sales activiteiten; 

 Voorbereiden, plannen, organiseren, realiseren en 
evalueren van accountplannen en strategieën welke 
gericht zijn op de verkoop van het assortiment; 

 Voorbereiden, plannen, organiseren, realiseren en 
evalueren van salescampagnes, klantpresentaties en 
netwerkbijeenkomsten; 

 Wekelijks verzorgen van rapportages en bezoekverslagen; 

 

   

Kwalificatie    

 

 Bachelor werk- en denkniveau met doorgroeipotentieel 

 Enige jaren (0-5 jaar) saleservaring, bij voorkeur in de 
auto-industrie in de Refinish Coating markt 

 Ervaring met het opstellen en opvolgen van 
accountplannen en contractafspraken 

 Sterke persoonlijkheid met een hands on mentaliteit 

 Daadkracht, overtuigingskracht 

 Teamplayer 

 Analytisch en resultaatgericht 

 Op projectbasis kunnen werken, waarbij het samenwerken 
in teamverband essentieel is  

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engels taal 
in woord en geschrift, Franse taal is een plus 

 Kennis Microsoft Office, SFDC of gelijkwaardig platform.  

 

   

 

Stuur s.v.p. je motivatiebrief en CV per email onder vermelding 
van de vacaturetitel, je vroegst mogelijke indiensttredingsdatum 
en je salarisverwachtingen naar jolanda.de.wit@axaltacs.com 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 

 
 

Please note that Axalta Coating Systems will not accept any candidate profiles sent 
unrequested by recruiting agencies. Axalta Coating Systems collaborates with 
preferred providers based on framework agreements and will not pay any fees to 
recruiting agencies without such agreement. Should Axalta Coating Systems 
receive a candidate profile from a recruiting agency with which there is no 
framework agreement, and should the respective candidate be considered or hired, 
this will not entitle the recruiting agency to claim payment of fees. 
 

 

 

axaltacoatingsystems.com 
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