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Belparts is een familiale onderneming met vestigingen in Gorinchem (Nederland), Parijs (Frankrijk) en Rotselaar 

(België, hoofdkantoor). Voor ons verkoopteam Nederland zoeken wij een (m/v) 

 

Accountmanager 
 

Functie 
 

Als accountmanager ben je naast het beheer van de bestaande klanten verantwoordelijk voor prospectie en 
acquisitie van nieuwe klanten en projecten in de Nederlandse markt. 
Je bent ook verantwoordelijk voor het creëren / verbeteren van de naambekendheid en de acceptatie van onze 

concepten, producten en oplossingen. 

 

Competenties 
 

Heb jij? …  een opleiding MTS/HTS niveau (W of E), of gelijkwaardig door ervaring? 

Ben jij? …  een commercieel talent, bruis jij van energie en heb jij mogelijks al enige buitendienst ervaring 

in de installatietechniek en/of regeltechniek? 

Kan jij? …  doorvragen om zo de klantvraag te vertalen in integrale oplossingen? 

Durf jij? …  om de opdracht te vragen? 

Heb jij? …  kennis van regeltechnische veldapparatuur en een HBO werk – en denkniveau? 

Wil jij? …  deel uitmaken van een innovatief familiebedrijf met no-nonsense mentaliteit? 

 

Dan kijken wij uit om via e-mail jouw CV en motivatiebrief te mogen ontvangen op info@belparts.nl ter attentie 

van de Heer Luc Moons. 

Fulltime (40 uur/week – 12 ATV dagen) 

 

Bedrijfsprofiel 
 
Belparts is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de marketing van componenten voor de 

automatische regeling van HVAC systemen (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) in gebouwen. 

Regelafsluiters, servomotoren, na-regelingen en sensoren behoren tot haar kern competentie.  

Met haar innovatieve Dynamic Flow Networking™ concept, introduceert Belparts een nieuwe methode voor de 

comfort regeling & het energiebeheer in gebouwen. Belparts’ continue productinnovatie wordt gedreven door 

concrete noden in de markt en vertrekt vanuit een permanente zoektocht naar een hoger comfort voor de 

gebruiker in combinatie met een lager energieverbruik en lagere life time kosten.  
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