
 

 

 

 

 

 

 

Account Manager Vlaams- en Waals-Brabant en Brussel (m/f) 

BEDRIJF 

Foylo is uw referentieleverancier voor alle soorten folies 
en verpakkingen voor de bouw, retail en industrie. 
Gedreven door innovatie zijn we altijd op zoek naar de 
nieuwste technologie in functie van de toepassing bij 
onze klant, in welke sector ook. In een markt die volop 
in beweging is, wijst Foylo de weg naar de juiste 
producten. Met onze jarenlange ervaring, diepgaande 
kennis van materialen en productieprocessen en een 
uitzonderlijk breed assortiment staan wij borg voor 
kwaliteitsvolle folies en deskundig advies. 
 
Foylo wenst haar commerciële organisatie te versterken 
door de aanwerving van een Account Manager 
Vlaams- en Waals-Brabant & Brussel (m/v). 
 

 

FUNCTIE 

 Je analyseert de markt diepgaand en breed en 
benadert deze actief door middel van koude en 
warme acquisitie. 

 Je doet dit op een gestructureerde manier 
conform het strategisch marktbewerkingsplan. 

 Je brengt op een creatieve manier de klant of 
prospect met de producten van Foylo in contact 
door middel van het geven van bv. 
presentaties, workshops en demonstraties. 

 Je focus ligt op het aanboren van nieuwe 
markten en het consolideren en uitdiepen van 
bestaande klanten. 

 Je initieert spontaan omzetverhogende acties 
en je zet een positieve en constructieve 
samenwerking op met je collega-
accountmanagers. 

PROFIEL 

 Je hebt een bachelor denkniveau en je beschikt 
over bewezen commerciële successen. 

 Je hebt een neus voor business opportuniteiten 
en je laat je opmerken door je honger naar 
tastbaar en concreet resultaat. 

 Je hebt een winnersmentaliteit en een 
uitgesproken positieve mindset. 

 Je weet klanten te verrassen, te overtuigen en je 
beschikt over uitstekende communicatieve 
vaardigheden. 

 Je bent technisch aangelegd, denkt en handelt 
vanuit een doorgedreven commerciële geest en 
je weet deals rond te maken. 

 

AANBOD 
 

Foylo is een modern en toekomstgericht bedrijf in volle 
ontwikkeling. Deze functie is dan ook een mooie 
uitdaging binnen een ambitieuze organisatie. Dit in 
combinatie met een correcte verloning alsook 
aantrekkelijke extralegale voordelen. 
 

   INTERESSE 

    
    Stuur je motivatie en CV naar jobs@foylo.eu.  
    Voor meer informatie over deze functie, bel naar  
    +32 (0)3 550 00 20.  
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