
SICLI nv is een Belgisch bedrijf, sedert 1923 gespecialiseerd in brandbeveiliging.
Met zijn hoofdkantoor in Brussel is Sicli met 340 medewerkers marktleider binnen
zijn vakdomein.
In een continu streven naar optimale oplossingen voor zijn klanten biedt Sicli aangepaste 
producten (blussers, haspels, brandweermaterieel), systemen (branddetectie, automatische 
gasblussing, sprinkler, ...) en diensten (onderhoud, opleiding, evacuatieplannen, ...) aan.
Voor de expansie van ons bedrijf zijn wij op zoek naar volgend profiel (m/v):

District Manager
Functie:
o U overhaalt middelgrote en grote ondernemingen om met Sicli in zee te gaan als strategische 

partner op het gebied van brandbeveiliging.
o U maakt deel uit van een nationale commerciële ploeg, ondersteund door experts in de diverse 

materies alsmede door een “pre-sales office”.
o U begeleidt, omkadert en coacht de commerciële vertegenwoordigers in hun sector.
o U stimuleert de teamspirit.
o U optimaliseert de resultaten van de verschillende activiteiten (zakencijfer, stock, marges, ...).
o U informeert ons clienteel van ons volledige producten- en dienstengamma.

Profiel:
o U bent perfect tweetalig Frans / Nederlands.
o U genoot een commerciële opleiding of gelijkwaardig door verkoopervaring.
o U hebt voldoende ervaring in het managen van commerciëlen.
o U hebt een bewezen succesvolle ervaring van min 3 jaar in een gelijkaardige functie (B2B) en 

idealiter in een sector “Kapitaalgoederen”.
o Wij kunnen op u rekenen om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, zowel door uw 

persoonlijk enthousiasme als door uw positieve ingesteldheid binnen een team.

Ons aanbod:
o Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en conviviale omgeving
o Een baan bij een bedrijf dat werkzekerheid en een langetermijnvisie biedt
o Een persoonlijke en professionele ontplooiing door interne en externe opleidingen op maat
o Een kwaliteitsvolle job en beroepsleven, met een competitief salaris en verschillende extra-

legale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, bedrijfswagen, ...)

Interesse? Stuur dan vandaag nog uw CV naar christian.michot@sicli.be met vermelding van de 
functie waarvoor u solliciteert.


