
Voor de professionele verfvakhandel, decoratie - en doe-het-zelf markt 
in Belgie, zijn we op zoek naar een SPS B.V. is een producent en leverancier van verf, 

sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwik-
kelen, produceren en verkopen van producten 
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal 
en internationaal). Naast private labels voor de 
doe-het-zelf markt en professional, timmert het 
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS 
en Finess.
 
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende 
relatie en samenwerking met partners staat bij 
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen 
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal. 
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief 
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
 
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe 
groep, met bekende merken die marktleiders zijn 
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen. 
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven, 
die de kracht van het samenwerkingsverband com-
bineren met de flexibiliteit van kleinere operationele 
eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel van RPM Inc.

FUNCTIE
Na een geruime inwerkperiode ga je zelfstandig een aantal accounts in België beheren, waarbij de nadruk 
ligt op professionele advisering en ondersteuning. Daarnaast bouw je verder aan vergroting van het 
klantenbestand in de professionele sector. Een verantwoordelijke, afwisselende en zelfstandige functie, 
waarin je streeft naar een maximale klanttevredenheid en verhoging van het commerciële resultaat. Je 
rapporteert aan de Sales Manager België.

PROFIEL
Je hebt een opleiding in het hoger onderwijs genoten of een werk- en denkniveau gelijkgesteld hieraan en je 
hebt enige jaren ervaring in een soortgelijke functie. Kennis van het schildersvak, verfproducten en -systemen 
strekt tot aanbeveling. Je beheerst de Nederlandse en Franse taal uitstekend in woord en geschrift. Door 
snel te schakelen, speel je perfect in op de vraag van jouw klanten. Flexibiliteit, zelfstandigheid en een 
servicegerichte instelling zijn onmisbaar voor deze functie. Je bent woonachting in het oosten of zuiden van 
België. 

INTERESSE
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie stuur dan jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV naar SPS B.V.,
t.a.v. Ingrid Kruijsen, Manager Personeelszaken, Postbus 39, 5201 AA in ‘s-Hertogenbosch of via email: 
i.kruijsen@spsbv.com. Voor meer informatie kun je kijken op onze website: www.spsbv.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

COMMERCIEEL TECHNISCH ADVISEUR BELGIË    m/v
full time


