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VACATURE: PRODUCT & SPECIFICATION ADVISOR 

Triplaco-Beveka is een kerngezonde en familiaal geleide onderneming, actief in de productie en 
distributie van hoogwaardig decoratief en functioneel plaatmateriaal voor interieur en exterieur. 
Sinds 1890 verdienen wij elke dag opnieuw het vertrouwen van onze klanten dankzij onze focus 
op sterke producten, onze klantgerichte houding en onze intense samenwerking met 
interieurarchitecten. 

Om onze ‘specification business’ te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste Product 
Advisor om ons gamma van decoratieve oplossingen naar interieurarchitecten voor te stellen en 
deze bij te staan in hun materiaalkeuzes. 

Functie 

• Voorstellen van ons uitgebreid decoratief productengamma aan designers en
(interieur)architecten

• Technische en decoratieve ondersteuning bieden aan architecten – hierbij fungeer je als
hun ‘trusted advisor’

• Je prospecteert actief naar nieuwe projecten waar onze materialen kunnen gebruikt
worden, brengt alle belanghebbenden in kaart en bewerkt de architect met als doel onze
producten voorgeschreven te krijgen

• Je rapporteert je voortgang in ons CRM systeem en zorgt dat de database steeds up-to-
date gehouden wordt.

• Als vanzelfsprekend werk je nauw samen met je collega’s Product Advisors en onze sales
& marketing medewerkers.

• Je rapporteert aan de Sales&Marketing manager van de projectafdeling.
• Jouw werkterrein is het Oosten van het land.

Profiel 

• Bachelor in interieurvormgeving en/of houtbewerking
• Aantoonbare affiniteit met interieurvormgeving
• Zowel technisch als commercieel onderlegd
• Planmatig sterk - je beheert zelfstandig je agenda en je verzorgt je administratie
• Goede kennis van het Frans is een troef

Aanbod 

Wij bieden een gevarieerde functie waarbij initiatief, commercialiteit, organisatie en teamwork 
gecombineerd worden. Dit binnen een sterke en dynamische KMO waar open communicatie en 
een no-nonsens aanpak met vlakke organisatie aan de orde is.  
Alsook een competitief verloningspakket volgens competenties en ervaring, inclusief 
bedrijfswagen met tankkaart, gsm, laptop en groepsverzekering 

Solliciteren 

Stuur zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief naar hr@triplaco.be 

http://www.triplaco.be/
mailto:hr@triplaco.be

