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Key account Manager (West)-Europa

Sinds meer dan 40 jaar produceert Savic high-quality plastiek accessoires en kooien voor huisdieren. Intussen 
behoort ons familiebedrijf tot de absolute top, met 120 werknemers en klanten in meer dan 90 landen. 

Jouw functie:
Jouw opdracht is de verdere uitbouw van de marktpositie binnen bepaalde landen in (West)-Europa.   
Hiertoe verstevig je de samenwerking met bestaande partners en weet je nieuwe distributeurs en prospecten 
aan je te binden.  Hierbij word je geholpen door de unieke kenmerken van de Savic producten. 
Samen met de General Sales Manager zet je een marktstrategie op. Je bepaalt mee de doelen en het 
groeipotentieel van elk marktsegment. Je onderhoudt en bouwt jouw netwerk verder uit door lange termijn 
relaties aan te gaan met groothandels, distributeurs en winkelketens.  Je probeert hen aan Savic te binden op 
beurzen en via bezoeken.  Zo blijf je op de hoogte van de wensen en veranderingen in de markt. 
In deze rol kun je vlot schakelen met zeer uiteenlopende gesprekspartners en praat je mee op elk niveau.  
Je spreekt met ondernemers en aankopers. Ze waarderen de persoonlijke relatie en doen graag zaken met je.  
Je ondersteunt en begeleidt je partners zowel op gebied van productkennis als bij marketingacties. 
Je bent een teamplayer en werkt vlot samen met je collega Key Account Managers en met de backoffice 
medewerkers. 
Je rapporteert aan de General Sales Manager.

Jouw profiel:
• Je bent een stevige, flexibele gesprekspartner in zeer wisselende omgevingen.
• Je weet om te gaan met internationale distributeurs en aankopers.
• Je denkt in mogelijkheden, niet in beperkingen.
• Je positieve energie en drive werken aanstekelijk, je staat voor Savic.
• Je relaties weten dat ze (ook na de eerste contacten) blindelings op jou kunnen rekenen.
• Je communiceert sterk in Nederlands en Engels.  Kennis Duits en / of Spaans is een extra troef.
• Je kan vlot overweg met Word en Excel.
• Je bent bereid om regelmatig te reizen binnen Europa (tot ca. 25% van je tijd). 
• Je beschikt over een bachelor of master diploma, liefst in een economische richting of gelijkwaardig door 

ervaring.

Ons aanbod:
Wij bieden je een uitdagende functie binnen een dynamisch team in een groeiende markt met  
• Innovatieve kwaliteitsproducten, die door Savic zelf ontwikkeld en geproduceerd worden
• Sterk betrokken collega’s, die graag samen resultaten neerzetten
• De back-up van een krachtige en innovatieve organisatie
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden
• Een passend pakket arbeidsvoorwaarden (bedrijfswagen, extra legale voordelen)

Ben jij de commerciële kracht die wij zoeken?  Wacht dan niet en solliciteer vandaag! 
Stuur je vacature naar vacature@savic.be


