
Project Adviseur - Lineaire Afwateringselementen
Regio Oost- en West-Vlaanderen

Martens & Brijs is een erkend werving- en selectiebureau 
met erkenningsnummer VG.WS 792

Bedrijf

Collinet (www.collinet.eu), met hoofdzetel in Herstal (Luik), is actief in 
de particuliere & industriële woningbouw, civiele bouwkunde & we-
genbouwsector en is zowel producent als distributeur van riolerings- 
en afvoermaterialen. Het bedrijf bestaat meer dan 40 jaar en is in en-
kele decennia uitgegroeid van een kleine familiale organisatie tot een 
topspeler in zijn vakgebied. Op vandaag zijn 22 medewerkers actief 
binnen de organisatie. 

Sinds 2011 maakt Collinet deel uit van  Deschacht (www.deschacht.
eu), een succesvolle en groeiende groep gespecialiseerd in Riolerings- 
en afvoermaterialen, Dak-, Gevel- en Isolatiematerialen en Folies be-
stemd voor zowel de grote bouwbedrijven en de bouwprofessional 

als de doe-het-zelver. Sindsdien bundelen zij hun activiteiten samen.

Elke dag opnieuw bouwt Collinet met passie, respect voor de klan-
ten en vooral met veel werkplezier aan de groei van de organisatie. 
Het bedrijf onderscheidt zich door een brede expertise, doeltreffend 
technisch advies, ruime beschikbare voorraden, eigen transport voor 
correcte en snelle leveringen en last but not least een team van geën-
gageerde, competente medewerkers. 

In het kader van de verdere uitbouw van de productlijn lineaire afwate-
ring is Collinet op zoek naar een Project Adviseur (m/v) voor de regio 
Oost- en West-Vlaanderen.

Functie

Als Project Adviseur word je het centrale aanspreekpunt voor alle 
klanten en prospecten in de regio Oost- en West-Vlaanderen en bouw 
je het productgamma van lineaire afwatering (glasvezelbeton en PE 
- PP afvoergoten) verder uit. Je klanten situeren zich binnen de grond- 
en wegenbouwsector en de burgerlijke bouwkunde (bouwklasse 7 en 
8). Je onderhoudt contacten met studiebureaus, architecten, gemeen-
tebesturen,… Om de business en de klanten goed te leren kennen, 
voorziet Collinet een grondige inwerk- en opleidingsperiode. 

Als Project adviseur vallen volgende taken onder jouw bevoegdheid: 

 � Je analyseert de markt in je geografische sector en detec-
teert nieuwe bouwprojecten.

 � Je stimuleert het gebruik van lineaire afwatering en toepas-
singen (van de producent Hauraton, www.hauraton.com) 
bij installateurs, architecten, aannemers en studiebureaus.

 � Je begeleidt en ondersteunt je klanten tijdens de project- 
en uitvoeringsfase met technisch advies. 

 � Je bouwt een relevant netwerk uit en onderhoudt je con-
tacten op systematische wijze.

 � Je organiseert informatiesessies en trainingen om je rela-
ties te informeren over de mogelijkheden van de lineaire 
afwateringsproducten.  Je houdt ze op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen.

 � Je informeert je via diverse kanalen over evoluties in de 
markt.

 � Je rapporteert rechtstreeks aan de Business Unit Manager 
en overlegt op regelmatige basis met je collegae Project 
Adviseurs én met de diverse afdelingen.

Profiel

 � Kennis van of ervaring met de bouwsector (technieken) is 
een grote plus.

 � Je bent klantgericht en dienstverlenend ingesteld.

 � Goede focus op het conceptuele van projecten: je bent in 
staat om het overzicht te bewaren maar blijft aandachtig 
voor de details.   

 � Je houdt ervan om je klanten te woord te staan, te ad-
viseren en correct op te volgen. Door je servicegerichte 
attitude en je luistervaardigheid heb je oog voor de reële 
behoeften van je klant. Je bent een correcte en betrouw-
bare business partner en je wekt vertrouwen.

 � Matuur persoon die degelijkheid, oprechtheid en professi-
onalisme uitstraalt.

 � Teamgericht persoon met een hoge mate van zelfsturing.

 � Oplossingsgericht.

 � Communicatieve en vlotte persoonlijkheid die ervan houdt 
een netwerk van contacten uit te bouwen en te onderhou-
den.

 � Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Frans.

 � Woonachtig in Oost- of West-Vlaanderen.

Aanbod

 �  Een aantrekkelijke en afwisselende functie bij een bedrijf 
met een sterke naamsbekendheid.

 � Een bedrijf dat zich kenmerkt door een innovatieve, mo-
derne en tegelijkertijd waarde gedreven bedrijfscultuur. 

 � Een inwerkperiode met de nodige opleidingen (oa. in Luik 
en Duitsland).

 � Ruime mogelijkheden om jezelf via opleiding verder te ont-
plooien.

 � Een aantrekkelijk salaris, een representatieve bedrijfswa-
gen en extralegale voordelen.

 � De mogelijkheid bestaat om te werken vanuit ons verkoop-
kantoor in Tielt.

Interesse?
Solliciteren kan via volgende link: http://www.martensbrijs.be 
Bij vragen kan u contact opnemen met Isabelle Van Eeghem 
op +32(0)473.54.51.02 of isabelle.vaneeghem@martensbrijs.be.
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