
Vacature: Sales Engineer BeuginGaray Benelux NV 

BeuginGaray is een zusterbedrijf van de Hannecard groep actief in de bescherming van installaties tegen 

corrosie. 

Vorig jaar werd BeuginGaray Benelux NV opgericht als onderdeel van een grotere groep actief in oa 

Frankrijk, Spanje en Marokko om het hoofd te bieden aan de stijgende vraag in België. Het team is 

ondertussen danig versterkt en uitgebouwd aan de service kant.  

Om de verdere groei te bestendigen investeren we nu in een commercieel profiel. 

BeuginGaray 

Wij verlengen de standtijd van de apparatuur bij onze klanten en beschermen mens, materiaal en milieu 

door het aanbrengen van zuurvaste bekleding en corrosiebescherming.  

We gebruiken zuurvaste bekleding bij klanten die werken met agressieve zuren. Denk dan bv aan de 

metallurgie en extractie van mineralen (Fosfaat, Zinc, Uranium,…) Wanneer we over 

corrosiebescherming praten gaat het over corrosie door water of andere producten zoals chloor. 

In grote lijnen werken wij vooral met procesapparatuur (reactors, tanks,…) en de omgeving rond deze 

apparatuur (vloeren, retentiebakken,…) De procesapparatuur is continu in contact met deze agressieve 

producten. De omgeving kan hiermee in contact komen bij shutdowns, noodgevallen, etc. 

We hanteren altijd een bescherming tussen de wand en het agressieve product. Deze barrière is 

meestal een waterdichte rubber of een versterkt hars. Deze rubber wordt vaak beschermd tegen 

temperatuur of mechanische impact. Hiervoor kan een hars of koolstofstenen gebruikt worden. De 

keuze van het type bescherming wordt gemaakt op basis van de werkomstandigheden en de 

economie van de klant.  

Binnen de groep hebben we de  expertise aanwezig om de beste technische oplossing voor de klant 

aan te reiken, de producten te leveren en aan te brengen. Daarnaast werken we vaak met 

onderaannemers om voor de klant een totaaloplossing aan te bieden. 

In België hebben we een erg vlakke en compacte structuur gebouwd rond de expertise van onze 

werfarbeiders. 



Jobomschrijving 

- Als commercieel speerpunt ben jij het aanspreekpunt van onze klanten

- Doelgroep: Industrie B2B – focus op chemie, metaal

- Je onderhoudt de contacten bij de bestaande klanten

- Je ontwikkelt nieuwe klanten

- Je maakt een verkoopsplan

- Je bent op de hoogte van het reilen en zeilen bij onze key accounts

- Je maakt je eigen agenda

- Je rapporteert direct aan de algemeen directeur

- Je overlegt met de technisch specialist over de aan te bieden oplossing

- Je volgt de offertes op

- Je verzorgt de input voor marketing

- Je onderhandelt de opdrachten

Profiel 

- Je houdt van een uitdaging

- Hogere technische opleiding, chemie is een plus

- Uitstekend in Nederlands en Frans

- Vanuit efficiëntie ben je woonachtig in regio Antwerpen

- Je bent pro-actief, je trekt je plan

Aanbod 

- Aantrekkelijk verloningspakket in overeenstemming met ervaring en opleiding

- Bedrijfswagen

- Laptop + GSM

- Maaltijdcheques

- Opleiding

- Internationale werkomgeving

- Een job in een bloeiend en jong bedrijf

Geïnteresseerd 

Stuur je motivatie + CV aan m.rabaey@beugingaray.com 

Bij vragen bel Matthijs Rabaey op 0485/64.18.95 

mailto:m.rabaey@beugingaray.com

