
 

 

 

 

VACATURE: Sales Manager Handel & Distributie 
 

Triplaco 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. 

Ter versterking van ons salesteam zoeken wij een gedreven Sales Manager Handel & Distributie. 
 

Functie  

• Je onderhoudt het bestaande netwerk van dealers en distributeurs voor onze plaatmaterialen en 
werkt met deze partners commerciële campagnes uit 

• Je brengt nieuwe potentiële dealers/distributiepartners aan en past die in het bestaande 
distributielandschap in 

• Je vindt het belangrijk dat klanten op jou willen vertrouwen en een constructieve en lange termijn 
relatie met je aangaan.  

• Je bent een ambassadeur van het bedrijf en draagt onze waarden van eerlijkheid, respect, 
vakmanschap en expertise met een natuurlijk enthousiasme uit  

• Door jouw vakkennis en commercieel enthousiasme haal je klanten over de streep om met onze 
materialen aan de slag te gaan.  

• Je zorgt voor een goede bezoekrapportering en registreert alle klantinfo en marktontwikkelingen in 
ons centraal CRM systeem  

• Je geeft productvoorstellingen en productopleidingen en werkt nauw samen met het commercieel 
apparaat van onze distributieklanten om onze producten diep in de markt te zetten. 

• Je rapporteert aan de commercieel directeur 
 

Profiel  
• Technisch commercieel: naast commerciële flair heb je affiniteit en/of kennis over 

(hout)materiaalverwerking  
• Interesse/affiniteit met interieur, meubel of houtindustrie is een must  
• Je hebt een bachelorsdiploma en hebt al eerdere ervaring in een buitendienstfunctie opgedaan in 

verkoop via dealers/distributie 
• Je werkt georganiseerd, zelfstandig, nauwkeurig en efficiënt 
• Niettegenstaande je zelfstandig werkt, ben je een echte teamplayer. Je verzorgt je nauwe contacten 

met backoffice en je andere collega’s uit het sales&marketing team  
• Je kickt op het duurzaam uitbouwen van je zakencijfer en bent fier om je steen te kunnen bijdragen 

in het jarenlange groeiverhaal van onze organisatie  
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans  
• Je hebt een rijbewijs B. 

 

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  


