
Groep Durieux, met zijn 40 – koppig team, ontfermt zich al 25 jaar over je dak, gevel, muren 
en kelder en staat klaar om al je (vocht)problemen efficiënt, duurzaam en innovatief op te 
lossen.  
 
Homeprotec bestrijdt alle soorten vocht in kelder, muren en gevels.  
Om de groeiambities van deze afdeling te ondersteunen zijn we op zoek naar 
vertegenwoordigers vochtbestrijding. 
 
Jouw opdracht :  

- Het merendeel van jouw tijd adviseer je prospecten, die problemen in hun woning 
wensen aan te pakken. Na een opleiding bezoek je warme prospecten in jouw regio 
met een concrete vraag naar vochtbestrijding. Je spot ook andere opportuniteiten 
die de groep aanbelangen (dak- en gevelrenovaties). 

- Na analyse van de noden van de klant, werk je een offerte uit op maat die hier 
feilloos bij aansluit. 

- Je volgt jouw offertes op en zorgt voor een goede opstart door het volledige dossier 
te overhandigen aan de projectplanner. 

- Je bouwt ook relaties op met bouwprofessionals, zoals architecten, immo- makelaars, 
syndici,.. en je vertegenwoordigt Groep Durieux ook op beurzen 

- Je krijgt ondersteuning van zowel de zaakvoerder als een sterke technische dienst. 
 

Jouw profiel: 
- Je bent commercieel ingesteld en krijgt een kick van het sluiten van een nieuwe deal. 
- Je wil je graag verdiepen in diensten zoals vochtbestrijding, kelderdichting, betonrot 

en gevels en muren waterdicht maken. 
- Ervaring in deze of een aanverwante sector is een troef, maar geen absolute must. 
- Je werkt zelfstandig, bent volhardend en bezit een sterkte overtuigingskracht.  
- Een CRM-systeem en moderne office-toepassingen zijn voor jou geen chinees en 

helpen je bij het efficiënter uitvoeren van jouw werk. 
 

Aanbod: 
- Een groeiend familiebedrijf met een sterke marktpositionering, visibiliteit en hoge 

klantentevredenheid. 
- We voeren een doeltreffend marketingbeleid. Hierdoor weten prospecten ons 

makkelijk te vinden en creëren we een instroom aan kwalitatieve leads. 
- Een boeiende job vol afwisseling met heel wat autonomie. 
- Opleidingen, bijscholingen en ruimte voor zelfontplooiing. 
- We bieden een sterke verloning. 
- Je maakt deel uit van een collegiaal team met veel dynamiek. 
- We hebben aandacht voor een work/life balance. 

 
 
 
 
 
  


