
 

 

 

ACCOUNT MANAGER ENVIRONMENT 

 

Wat doet Eurofins? 

Eurofins is een internationaal “life sciences” bedrijf en biedt een zeer uitgebreid pakket analytische 

testen aan. Eurofins heeft 400 laboratoria in 42 landen en telt meer dan 30.000 gedreven 

medewerkers. Het bedrijf is beursgenoteerd en heeft haar hoofdzetel in Brussel (www.eurofins.com)  

Hoe ziet de job eruit? 

Eurofins zoekt een ondernemende account manager voor het uitbouwen en versterken van het 

marktaandeel in milieu analyses. Je bereikt verkoopresultaten door het uitbouwen van bestaande 

klanten en het actief prospecteren naar nieuwe klantrelaties. Hiertoe bezoek je zowel kleinere als 

grotere industrieën en studiebureaus. Je denkt mee met je klant en biedt technische oplossingen op 

maat. Je bewerkt de Belgische markt vanuit ons kantoor in Nazareth (BE). Je besteedt de nodige 

aandacht aan correct uitgewerkte offertes en volgt deze bij uitvoering verder op. Je neemt occasioneel 

deel aan beurzen en ondersteunt marketingcampagnes. 

Wat verwachten wij van jou? 

 Je hebt een hogere opleiding gevolgd in een wetenschappelijke richting (chemie of 

gelijkaardig). 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in B2B sales.  

 Je bent energiek en ondernemend.  

 Je legt vlot nieuwe contacten, kan de noden van je klant accuraat in kaart brengen en 

onderhandelen op diverse niveaus.  

 Je bent in staat om autonoom te werken en stelt je flexibel op qua verplaatsingen. 

 Je bent gekend om je enthousiasme, positivisme, assertiviteit en volharding.  

 Je spreekt vlot Nederlands en je hebt een goede kennis van het Engels.  

 Je bent bij voorkeur vertrouwd met CRM en hebt een goede kennis van MS Office. 

Werken bij Eurofins  = 

Je krijgt een boeiende functie met zowel account management als new business development. Je 

geniet veel afwisseling. Naast autonomie en verantwoordelijkheid, biedt de organisatie je een mooi en 

volledig salarispakket in verhouding tot jouw ervaring, inclusief extralegale voordelen en een 

bedrijfswagen. 

Heb je interesse in deze functie? 

Wij zijn nieuwsgierig om jouw motivatiebrief en cv te lezen.  

Contact: 

Jochen Devos – HR Business Partner 

Email: work@eurofins.be 

http://www.eurofins.com/
mailto:work@eurofins.be

