
Wie en wat is Texet Benelux? 

Texet Benelux, dochteronderneming van het Zweedse New Wave Group, is als leverancier van 

bedrijfskleding, werkkleding, promotioneel textiel en maatwerk niet alleen zeer ambitieus, maar bekleedt ook 

een unieke positie als one-stop-shop leverancier. Succesvolle merken zoals James Harvest Sportswear, 

Printer Active Wear, ProJob Workwear en J.Harvest & Frost worden via distributeurs verdeeld waardoor we 

onrechtstreeks leveren aan zowel KMO’s als multinationals. 

 

 

 

Om onze verdere ambities te realiseren zijn wij opzoek naar een: 

 

Accountmanager regio Wallonië, Brussel & Luxemburg. 

Als accountmanager ben jij niet alleen onze nieuwe ‘Texet warrior’, maar ook HET aanspreekpunt van onze 

nieuwe en bestaande partners. Na een gedegen inwerktraject ga je zelfstandig aan de slag om de 

toegewezen regio uit te bouwen en te onderhouden. Jij zorgt voor de best mogelijke service naar onze 

partners en werkt nauw samen met hen en je collega’s om te zorgen dat onze merken gekozen worden door 

de eindgebruiker. Dit doe je door een goede sparringspartner te zijn op verschillende niveaus, actief training 

te geven bij onze partners als in onze showroom te Aarschot tevens vergezel je onze partners in duo-

bezoeken bij de eindgebruiker.  

Je takenpakket bestaat uit: 

 Het beheren en uitbouwen van de toegewezen regio 

 Het op frequente basis bezoeken van nieuwe en bestaande partners 

 Samen met onze partners de eindgebruiker bezoek en overtuigen van onze producten en services 

 Offertes uitwerken en opvolgen 

 Het geven van producttrainingen, zowel op locatie als in onze showroom te Aarschot 

 Deelnemen aan beurzen vanuit Texet alsmede deelnemen aan huisbeurzen van onze partners 

 Het maken van rapportages en het up-to-date houden van ons CRM systeem. 

  



Ben jij onze nieuwe ‘warrior’? 

 Je hebt een dynamische, sprankelende persoonlijkheid 

 Je bent leergierig, proactief en zeer ambitieus 

 Je bent tevens klantvriendelijk, sociaal vaardig en communicatief 

 Je kan zelfstandig werken maar bent tegelijk ook een teamplayer 

 Je bent flexibel ingesteld en werkt steeds oplossingsgericht. 

 Je bent vloeiend in spreek- en schrijftaal in zowel Frans als Nederlands 

 Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig 

 Ambitieuze targets schrikken jou niet af 

 Je kunt schakelen tussen verschillende niveaus van gesprekspartners 

 Je bent vertrouwd met Microsoft Office programma’s (Outlook, Word, Excel, ...) 

 Je wilt voor een organisatie werken die een enorme dynamiek heeft en snel groeit. 

 Je doet niet alleen wat nodig is, you are a warrior! 

 Ervaring in een buitendienstfunctie in textiel is een troef, maar belangrijker is dat je Ambitieus en Dynamisch 

bent 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een contract van onbepaalde duur in een voltijds regime 

 Een concurrentieel vast salaris aangevuld met extra voordelen. 

 Een gevarieerde job waarin contact met onze partners centraal staat. 

 Mee bouwen aan het groeitraject van een dynamisch bedrijf 

 Een super team ter ondersteuning en een toffe werkomgeving. 

 Ruimte en autonomie voor inbreng van eigen ideeën. 

 Uiteraard staan een laptop, auto van de zaak, mobiele telefoon en tablet tot je beschikking 

 

Opstartdatum: zo snel mogelijk / overeen te komen 

 

Zin om ons te vervoegen? 

Stuur je CV met pasfoto én motivatiebrief door naar annemie.hermans@texet.be of deel deze vacature 
Alleen relevante kandidaturen worden persoonlijk gecontacteerd. 

mailto:annemie.hermans@texet.be

