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Zoek jij plezier in je werk en heb je de ambitie om echt wat te willen betekenen voor een duurzamere wereld ? Wij zoeken een technisch 
commercieel vertegenwoordiger met deze passie ! 

RETHINKING WATER 
GEP staat al meer dan 20 jaar voor het anders omgaan met water. In onze visie is een woning, bedrijfsgebouw of ander vastgoed prima in staat 
een eigen waterhuishouding te creëren. 

Onze gespecialiseerde medewerkers werken verspreid over onze vestigingen in België, Nederland en Duitsland waardoor we beschikken over 
een optimale mix van doorgedreven kennisdeling, productoptimalisatie en marktinzicht over watergebruik. 

Bij de ontwikkeling van onze producten waken we steeds over de duurzaamheid en veiligheid van elk van onze systemen en zorgen we voor 
een perfecte verhouding tussen prijs, milieu en besparing. Dit is onze visie waarmee we het gebruik van regenwater voor iedereen bereikbaar 
willen maken. 

Vanwege de groei die GEP in België doormaakt, zijn wij op zoek naar een zelfstandige pro-actieve technisch commercieel vertegenwoordiger 
van regenwaterfilters, opslagtanks en regenwaterpompen voor regio Vlaanderen. Onze focus voor deze regio is gericht op de groothandels in 
bouwmaterialen, sanitair en de sanitaire installateur.

HOE ZIET JOU DAG ERUIT?
• Onderhouden en uitbouwen van bestaande relaties en werven van nieuwe klanten. 
• Selecteren van prospects, maken van afspraken en voeren van kennismakingsgesprekken. 
• Leveren van professioneel, technisch advies aan klanten en prospecten over de mogelijkheden van regenwater. 
• Adviseren en ondersteunen van verkoopteams van onze klanten. 
• Bezoeken en ondersteunen van opendeurdagen bij klanten.

WAT IS JOUW TALENT? 
•  Je bent commercieel en gewend om met targets te werken. Je hebt een passie voor sales en je bent geïnteresseerd in milieu en techniek. 
•  Je hebt een opleiding op bachelorniveau genoten of gelijkwaardig door ervaring en je hebt een voorliefde voor duurzaamheid. 
•  Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent goed tweetalig NL/FR. 
•  Je hebt geen schrik om zelfstandig te werken in nauwe samenwerking/afstemming met je collega’s. 
•  Je neemt initiatief en ownership. 
•  Je vormt een echte sparringpartner voor je klanten en werkt naar het bereiken van een win-win.

ONS AANBOD;
- Je komt terecht in een innovatief bedrijf waar we talent herkennen en erkennen. 
- De mogelijkheid je verder bij te scholen en te ontwikkelen en zo bij te dragen tot een steeds verder groeiende onderneming waarin we 

samen successen vieren. 
- Naast een aantrekkelijk salarispakket, extralegale voordelen en een resultaat afhankelijke bonus word je uitgerust met een auto, telefoon, 

laptop en uitgebreide vorming.

Ben jij de m/v die we zoeken, aarzel niet en reageer dan meteen. Mail je CV en schriftelijke motivatie naar info@regenwater.be ter attentie 
van de heer Philippe Courcelle. 


