
 
 
SKY MAN INTERNATIONAL nv is een Belgische KMO, met een dochterbedrijf SKY MAN USA in Noord-Amerika, die 
zich specialiseert in de ontwikkeling en de fabricage van gemotoriseerde hangstellingen en takels voor personenvervoer, 
permanente onderhoudsinstallaties voor gevels en industriële toepassingen voor hoogtebereik van personen.  
 
 

SALES MANAGER Access & Safety  
 
 
Functie 
De “thuismarkt” benaderen wij op een rechstreekse, projectmatige manier waarbij we op zoek gaan naar de juiste, veilige 
toegangsmethode per probleemstelling (gebouw, brug, toren…). Meestal is de uitkomst een ‘tailor made’ installatie die in 
eigen beheer wordt geïnstalleerd en onderhouden, d.m.v. eigen ingenieurs, eigen technici en door gebruik te maken van 
onderaannemers. 
 

• U onderhoudt relaties met bestaande klanten (bouwheer, aannemer, architect, projectontwikkelaar…), 
analyseert de noden van de prospect en/of klant en bepaalt mee de juiste toegangsoplossingen.  

• Je bouwt een netwerk en lange termijnrelaties op. 
• U werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor het opmaken van offertes (in overleg en akkoord met het 

engineering departement).  
• U bent in staat om technische tekeningen te interpreteren (AutoCAD). 
• U bent verantwoordelijk voor een nauwgezette opvolging van de offertes en voor het afsluiten van contracten. U 

profileert zich als adviseur naar prospecten en/of klanten en streeft zoveel mogelijk naar ‘Account Control’. 
• U volgt de projecten in uitvoering mee op, houdt altijd het overzicht en waar nodig ook communiceert u ook met 

de klant indien dit nodig is. U bent verantwoordelijk voor het uitsturen van de maandelijkse vorderingen en het 
opvolgen tot goekeuring en betaling hiervan.  

• U draagt, samen met Project Management, de P&L- en financieringsverantwoordelijkheid van het contract in 
uitvoering. 

• U bent verantwoordelijk voor het realiseren van het vooropgesteld budget target. 
 
De Sales Manager Projects rapporteert aan de CEO en werkt nauw samen met de overige commerciële en technische 
project medewerkers om het groeps- en firmaobjectief te behalen.  
 
 
Profiel 

• Commercieel talent met diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring. 
• Feeling voor techniek is een must. Ervaring in industrie en/of bouw is pluspunt. 
• Tweetalig: Nederlands – Frans. Vlot gebruik van het Engels is een must. 
• Communicatief, resultaatgericht, teamplayer, geen 9-to-5 mentaliteit, multitasker , klantgericht, 

probleemoplossend, enthousiast. 
• Korte reizen binnen Europa (of soms buiten Europa) schrikken u niet af, immers “onze markt is de wereld”. 
• Rijbewijs B 

 
 
Aanbod 

• Gepast salaris naar ervaring 
• Bedrijfswagen, Laptop, GSM abonnement 
• Maaltijdcheques 
• Hospitalisatieverzekering 
• Groepsverzekering 

 
 

Je belandt in een innoverende organisatie, waar je persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met het 
opleveren van ijzersterke resultaten voor onze klanten - nationaal én internationaal. 
 
Kandidaturen sturen naar: info@sky-man.com , t.a.v. Daniëlla Van Beneden. 
 
Voor meer informatie: www.sky-man.com 


