
Business Developer
Wij zoeken een

Onze “scale-up” APEX ontwikkelt, produceert en vermarkt innovatieve  
audiovisuele oplossingen in diverse nichesegmenten. Als business  
developer sta je in voor de verkoop van zowel onze eigen 
producten alsook een heel assortiment aan randapparatuur.

Naast het onderhouden van onze relatie met  bestaande klanten, ga je als 
Business developer ook actief op zoek naar nieuwe klanten. Jouw contac-
ten zullen vooral begrafenisondernemers en funeraria zijn. Daar zetten we in 
op totaalprojecten waarbij het belevingsaspect centraal staat.

Jouw job wordt gekenmerkt door een grote mate van zelfstandigheid, 
autonomie, inspraak en vooral heel veel fun!

Profiel

• Je bent vlot, communicatief en commercieel.
• Je bouwt lange termijn relaties op met je klanten maar je bent ook een 

echt hunter. Cold calling is je niet vreemd.
• Je bent in staat om projecten en sales trajecten van A tot Z mee op te 

volgen.
• Een basisbegrip van audio en video is belangrijk. Kennis van verlichting 

een grote plus.
• Frans en Nederlands zijn een absolute must, Duits en Engels een plus.
• Je kan om met grote mate van vrijheid, je werkt zelfstandig zonder al te 

veel sturing van het kantoor.

What’s in it for you?

Bij APEX kom je terecht in een fijn team van 12 zeer gedreven mensen, 
die dagelijks alles uit de kast halen om van APEX een succesverhaal te 
maken. Work hard, play hard is dan ook ons bedrijfsmotto. We sluiten 
onze werkdag graag af met een frisse pint op ons terras en ook van een 
stevig feestje zijn we bij APEX niet vies. Naast een fantastische en vriend-
schappelijke werksfeer, biedt APEX jou een marktconform loon met 
daarnaast de nodige extra legale voordelen en vrijheid. Je komt terecht 
in een echt groeiverhaal. Ons bedrijf groeit jaarlijks tussen de 20 à 40%.

Jobgerelateerde competenties

• Het plan voor klantenwerving ontwerpen en de klantbezoeken 
plannen

• De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie 
opvolgen en analyseren

• Een vooruitgangstraject voorstellen
• Het commerciële voorstel uitwerken
• Samen met de klant de voorwaarden van de verkoopovereenkomst 

of de prijsraming overeenkomen
• Een bijdrage leveren aan de commerciële en marketingstrategie van 

de onderneming
• Producten presenteren of demonstreren bij de klant en advies geven
• De klantenwerving administratief opvolgen en het team informeren
• Commerciële acties uitvoeren tijdens evenementen
• De bestelling (beschikbaarheid van producten, leveringstermijn, 

behandeling van klachten, ...) en de klanten (getrouwheidsacties, 
tevredenheidsenquêtes, aanmaningen, ...) opvolgen


