
 

 

Vacature 

 

PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België, 

Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de 

voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en 

contaminanten. 

 

PRIMORIS groeit en bloeit. Daarom zoeken we voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde 

momenteel een enthousiaste: 

 

Head of marketing & sales 

 

Jouw rol binnen ons team  

 

 Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van het verkoopbeleid van de organisatie. 

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten. Je identificeert en 

ontwikkelt markt strategieën die je samen met je team vertaalt naar de praktijk om de 

strategische objectieven te bereiken. 

 

 

Wat doe je concreet? 

 

 Je verzorgt de dagdagelijkse operationele leiding van het salesproces. 

 Je stuurt en coacht marktmanagers, marketing en business development aan. 

 Je neemt initiatieven om customer intimacy in de praktijk te brengen, waarbij je de 

strategische visie van Primoris steeds in het achterhoofd houdt. 

 Je beheert het budget en hebt de eindverantwoordelijkheid over de omzet doelstelling. 

 Je neemt actief deel aan overleg met o.a. R&D, kwaliteit, operations,…. 

 Je neemt actief deel aan de prospectie van nieuwe strategische klanten teneinde een 

effectief netwerk uit te bouwen voor de organisatie. 

 Als lid van de management team denk je strategisch mee over de beleidsvisie en het 

jaarplan en je weet deze visie probleemloos te vertalen naar specifieke prioriteiten voor de 

Marketing & Sales groep. 

 Je beoordeelt marktontwikkelingen op korte en middellange termijn voor het volledige 

productengamma binnen alle markten teneinde te kunnen inspelen op commerciële 

activiteiten.  

 Je rapporteert rechtstreeks aan de directie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ervaring 

 Je beschikt over een (wetenschappelijk) master diploma (chemie, biochemie, farma, …), 

of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie en je weet als geen ander 

je teamleden te inspireren en te motiveren. 

 Sectorervaring (land- en tuinbouw/voeding) strekt tot aanbeveling 

 Je hebt een ruime ervaring in de sales en marketing   

  

 

Profiel 

 

 Je werkt zelfstandig maar kan je ook vlot inwerken in een team 

 Je bent ondernemend, denkt strategisch en bouwt vlot relaties op  

 Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking. 

 Talen : Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Spaans en of 

Duits is een plus 

 

 

Wat beloven wij jou?  

Bij PRIMORIS dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige 

engagementen aan naar onze medewerkers! 

 Je krijgt een voltijds bediendecontract van (on)bepaalde duur. 

 Je werkt in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf, met 

toffe collega’s; 

 Bij PRIMORIS is er ruimte voor een open en waarderende aanpak, permanente ontwikkeling, 

verantwoordelijkheidszin en initiatief. 

 Je krijgt een opleiding in de kwaliteitswerking in PRIMORIS en on-the-job training 

 Je wordt opgenomen in de Primoris Academy met als doel jou “Leadership skills” verder te 

ontwikkelen. 

 We zorgen voor een salarispakket in functie van je ervaring en je potentieel. 

 

 

Kan je haast niet wachten om bij ons te starten? 

Stuur dan zo snel mogelijk je cv met begeleidend schrijven vóór 15 januari 2022 naar : 

PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met 

vermelding van ref. 2022/HM&S 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

Meer informatie over PRIMORIS vind je op www.primoris-lab.com 

 

 

mailto:jobs.be@primoris-lab.com
http://www.primoris-lab.com/

