
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Libeco is de grootste vlasweverij in België en behoort tot één van de grootste producenten van linnen in 
Europa. Het familiebedrijf is gevestigd in Meulebeke en werd gesticht in 1858. Onder de naam Libeco Fabrics 

worden stoffen geproduceerd voor industriële doeleinden met als eindproduct onder andere meubel-, gordijn-, 
kledijstoffen en technisch textiel. Libeco Home vervaardigt afgewerkte linnen producten zoals bed-, tafel- en 
keukenlinnen en interieurdecoratie. Hun producten afleveren aan een hoogstaande kwaliteit behoort naast 
lokaal en duurzaam produceren tot de belangrijkste onderdelen van Libeco’s missie. Sinds 2006 dragen zij de 

titel Hofleverancier en in 2014 verkreeg de weverij het CO2-neutraal label. 

 
Account Manager Benelux  

(Ref.8110) 
 
Functie: 

 Jij bent verantwoordelijk voor de verkoop van de collecties van Libeco Home en dit binnen de 
Benelux.  

 Je bezoekt op regelmatige basis de klanten. Dit zijn voornamelijk key accounts. Prospectie naar 
nieuwe klanten wordt in mindere mate van jou verwacht.  

 De andere helft van jouw tijd besteed je aan de opvolging van klanten, offertes en orders. Jij bent hét 
aanspreekpunt voor de klant en verantwoordelijk van A tot Z. 

 

Profiel: 
 Je beschikt over een eerste commerciële ervaring en hebt interesse in de textiel- en decoratiesector. 

 Je bent positief ingesteld, gedreven en hebt een natuurlijke commerciële flair. 

 Je communiceert vlot, zowel in het Nederlands als in het Frans. 

 Je zorgt voor een goede opvolging, bent nauwkeurig en administratief sterk. 

 
Aanbod: 

 Je mag rekenen op een aantrekkelijke verloning, firmawagen en extralegale voordelen.  

 Je komt terecht in een stabiel bedrijf met wereldfaam dat respect heeft voor mens en milieu en een 
continue focus op verbetering. 

 Een uitdagende job met afwisselende contacten.  

 Een professioneel team met een intrinsieke passie voor linnen. 
 

Deze functie wordt exclusief behandeld door Aanwervingshuis.  

Stuur jouw CV naar: kim@aanwervingshuis.be of bel ons op 056/225 880 

 

mailto:kim@aanwervingshuis.be

