
 
 

 

 
Energia Pharma Services (www.energiapharma.be), gevestigd in 
Turnhout, is een dynamisch en innovatief bedrijf dat zorgt voor 
registratie, distributie en promotie van farmaceutische producten 
in Sub-Sahara Africa. Energia Pharma Services is een Belgische 
familiale holding, met meer dan 25 jaar ervaring. 
 

Om de verdere groei te ondersteunen is Energia Pharma Services op zoek naar een Account Manager 
om het gemotiveerde Sales en Business Development Team te versterken en de optimale service aan 
externe partners te garanderen. 
 
Wat mag jij verwachten:  
 
Ben jij leergierig, proactief en gestructureerd met zowel een goede kennis van het Frans als het 
Engels? Dan onthalen we je graag in ons gemotiveerde team met onderstaand takenpakket dat op 
jou wacht: 
 

 Samen met je collega’s streef je naar een optimale service voor de pharma bedrijven die EPS 
vertegenwoordigt. Dit doe je door registratiedossiers op te volgen, marktstudies specifiek 
voor Afrika uit te voeren, productlanceringen te coördineren, te waken over stocks alsook 
door correct en regelmatig te rapporteren aan de verschillende pharma bedrijven. 

 Je communiceert vlot en proactief met de buitenlandse Energia partners, alsook met het 
eigen EPS netwerk in Afrika. 

 Je ondersteunt het BD Team bij de uitbreiding van het productportfolio met partners en gaat 
mee op zoek naar nieuwe partners. 

 … 
 
 
Wat wij verwachten: 
 

 Minimum Bachelor niveau  
 Minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 
 Je bent een teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te werken. 
 Als stressbestendige duizendpoot weet je steeds het overzicht te bewaren. 

Account Manager 

http://www.energiapharma.be/


 Naast je uitstekende kennis van het Nederlands heb je ook een zeer goede kennis van het 
Engels en het Frans.  

 Microsoft Office heeft geen geheimen voor jou 
 Je kan analytisch en probleemoplossend denken 
 Je bent bereid om sporadisch te reizen 

 
 
Wij bieden je:  
 

 Een open en familiale werkomgeving die mensen stimuleert zich volledig te ontplooien, 
zowel op professioneel als sportief vlak. 

 Een contract van onbepaalde duur met competitief verloningspakket en tal van extralegale 
voordelen. 

 Voltijdse tewerkstelling in een sector met grote werkzekerheid en bedrijf in volle groei. 
 Een sterk internationaal team van gemotiveerde collega’s. 
 Een werkplek dicht bij huis in een filevrije omgeving. 

 
 
Interesse: 
Stuur je kandidatuur naar jobs@energiapharma.be 


