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ACCOUNT MANAGER DISPLAY  

Hecht, deel van de Koramic Visual Communication groep, is een gevestigde waarde binnen visual communication.  We zijn 
gespecialiseerd in het drukken van groot formaat posters, het ontwikkelen van displays, POS materialen en diverse sign 
toepassingen. In het kader van de voortdurende expansie willen we het commercieel team versterken met een dynamisch 
getalenteerde Account Manager Displays en POS materialen (M/V): 

MISSIE 
• Je bent een volwaardige gesprekspartner op niveau voor adverteerders, retailers, reclame-, communicatiebureaus, intermediairs 

adverteerders en begrijpt als geen ander wat de behoefte is van deze relaties.  
• Het verwerven van nieuwe klanten is jouw grote uitdaging! 
• Je zet opportuniteiten om in concrete kansen, doelstellingen en nieuwe klanten. 
• Je ben zelf creatief, je inspireert het design- en projectteam. 
• Je stelt jaarlijks je accountplan op en je levert input vanuit de klant en de marktontwikkelingen. 
• Je enthousiasme en kennisniveau steekt anderen aan om maximale resultaten te bekomen. 
• Je weet als geen ander HECHT, maar ook onze andere merken Creaset en Wollux in de markt te zetten. 

VAARDIGHEDEN & ERVARING 
• Je hebt minimum 5 jaar commerciële ervaring in de verkoop, liefst in de grafische sector.  
• Sectorervaring met displays, POS materialen en andere visuele communicatie oplossingen en projecten is een grote troef.  
• Je legt contacten op beslissingsniveau binnen de organisatie van een klant. 
• Je neemt initiatief en hebt een eigen visie op de mogelijkheden om onze marktpositie 
• te versterken.  

PROFIEL 
• Je spreekt vlot Nederlands en Frans en je hebt een goede kennis van het Engels. 
• Je hebt een goede kennis MS Office en bent vertrouwd met rapportage in CRM tools. 
• Je weet uw toekomstige klanten te overtuigen door uw betrouwbaarheid, uw menselijke relaties en uw communicatietalent. 
• Je bent efficiënt, resultaatgericht en je gaat ervoor om je vastgelegd objectief absoluut te halen. 
• Je houdt van uitdagingen. 

AANBOD  
Hecht biedt een boeiende loopbaan binnen een innoverend bedrijf met veel ruimte voor persoonlijk engagement, korte 
communicatielijnen en een open cultuur.  Je kunt rekenen op een motiverend salarispakket met firmawagen. 

INTERESSE? 
Stuur vandaag nog uw motivatiebrief en CV met vermelding van de referentie "H/Account manager Display" naar rh@kvc-jobs.be 
Uw vacature zal snel en op een vertrouwelijke manier verwerkt worden. 




