
 
 
 

 

 

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

(Jr.) EXPORT ACCOUNT MANAGER  
 
Functie 
 
Gezien de huidige groei van het bedrijf zoeken wij een ‘(Jr.) Export Account Manager’ ter versterking van de commerciële 
‘International Sales’ afdeling. In de productafdeling ‘Standard Products’ worden (tijdelijke) hangstellingen en takels voor 
personenvervoer ontwikkeld en geproduceerd. In de productafdeling ‘Projects’ worden ‘tailor made’ installaties voor 
gevelonderhoud en toegang op de hoogte ontwikkeld en geproduceerd.  Deze producten worden direct en via een 
wereldwijd verdelernetwerk verkocht. 
 

 U onderhoudt relaties met bestaande klanten en verdelers, analyseert de noden van de prospect en/of klant en 
bepaalt mee de juiste productieoplossingen.  

 U bouwt  samen met de Sales Manager het bestaande netwerk uit en lange termijnrelaties op. 
 U werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor het opmaken van offertes (in overleg met  de Sales Manager en 

Operations Manager).  
 U bent in staat om technische tekeningen te interpreteren (2D en/of 3D). 
 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’. 
 Als realistisch maar ambitieus Jr. Export Account Manager maakt u uzelf en het bedrijf nog slagvaardiger en 

succesvoller.  
 Dankzij uw overtuigende en communicatieve vaardigheden, kan u de prospect en/of klant overtuigen van de 

mogelijkheden en de meerwaarde van uw productgamma. 
 U bent verantwoordelijk voor het realiseren van een vooropgesteld budget target en groepsobjectief. 

 
U rapporteert aan de General Manager. 
 
 
Profiel 
 

 Commercieel talent met diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring (0-3 jaar) 
 Feeling voor techniek is een must. 
 Ervaring in industrie en/of bouw is pluspunt. 
 Vlot meertalig: Nederlands, Engels. Bijkomende kennis van een Europese taal is een pluspunt! (Duits/Spaans) 
 Communicatief, resultaatgericht, teamplayer, geen 9-to-5 mentaliteit, multi-tasker, klantgericht, probleemoplossend, 

enthousiast. 
 Frequent reizen binnen en buiten Europa schrikt u niet af, immers “onze markt is de wereld”. 

 
Aanbod 
 

 Aantrekkelijk remuneratiepakket (gsm-abonnement, laptop) 
 Maaltijdcheques 
 Hospitalisatieverzekering 
 Groepsverzekering 

 
 
Je belandt in een innoverende, familiale organisatie, waar je persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met het opleveren 
van ijzersterke resultaten voor onze klanten – nationaal en internationaal. 
 
Kandidaturen sturen naar: hr@sky-man.com. Meer informatie over ons bedrijf: www.sky-man.com. 


