
“Dr. Livingstone, 
I presume… „

Livingstone was op zoek naar de bronnen van de Nijl. Stanley zocht naar Livingstone. Wij naar een Stanley. Een ontdekkings- 

reiziger. Grensverlegger. Pionier. Die een sterk netwerk rond zich opbouwt. Die zijn eigen kompas volgt en tegelijk vertrouwt op 

zijn team. Die gericht de Ebema-missie uitrolt: de buitenruimte verbeteren.

Jouw expeditie

Je baant je doelgericht een 

weg naar de bronnen van de 

professionele projectmarkt. 

Je missie: een sterk netwerk 

uitbouwen op lange termijn. 

Hiervoor leg je contacten met 

opdrachtgevers, projectontwik-

kelaars, (landschaps)architecten 

en aannemers. Je spreekt hun 

taal, wordt hun partner en blijft 

zo op de hoogte van nieuwe 

bouwprojecten en omgevings-

werken. Je groeit uit tot dé spil 

die de samenwerking tussen 

alle partijen bevordert. 

Jouw strategie

Stanley was Congo-adviseur 

voor koning Leopold II. Jij 

focust je op de grootsteden. Je 

tekent een strategie uit voor de 

professionele projectmarkt. In 

nauw overleg met je collega’s 

speur je naar beloftevolle pro-

jecten. Je verkent het terrein en 

inventariseert de (technische) 

eisen, behoeften en wensen van 

de klanten. Op basis daarvan 

start je een commercieel co-cre-

atief project op. Je informeert 

opdrachtgevers én ontwikkelt 

producten.

Jouw uitrusting

Je hebt het engagement en de 

resultaatgerichtheid van een 

échte ontdekkingsreiziger. Je 

commerciële ervaring en talent 

voor netwerken gaan hand in 

hand. In je rugzak steekt een 

bachelor- of masterdiploma. Je 

bent perfect tweetalig Neder-

lands-Frans. Je hebt terreiner-

varing: zo ben je vertrouwd met 

de bouwsector. Eerdere expedi-

ties in betonland geven je een 

streepje voor. Je onderneemt 

graag dingen, bent ambitieus en 

inventief.   

Jouw verdienste

Je hebt strategisch inzicht. Je 

helpt ons groeien en groeit met 

ons mee. Je krijgt een functie 

met verantwoordelijkheidszin 

én … een loon en voorwaarden 

die dit weerspiegelen. Je verlegt 

continu je grenzen en ontwikkelt 

je talenten in een stabiele en 

vernieuwende omgeving, die ini-

tiatief en inspraak aanmoedigt.

Je krijgt het respect dat je 

verdient en de logistieke én 

mentale ondersteuning die je 

nodig hebt. En elke middag 

lekkere verse soep.

Jouw opdrachtgever

Ebema nv in Zutendaal verbe-

tert de ruimte: voor bedrijven, 

overheden én particulieren. We 

maken buitenruimtes beter. Ge-

zelliger. Slimmer. Veiliger. Mooier. 

Groener. Sterker ... Hiervoor be-

denken en ontwikkelen we hoog-

technologische betonoplossingen. 

Zin om mee nieuwe grenzen op 

te zoeken? Om nieuwe trends te 

zetten in een inspirerende omge-

ving die initiatief en creativiteit 

stimuleert? Maak ruimte in je 

agenda en solliciteer.

10 november 1871. Journalist Henry Morton 

Stanley vindt de lang verdwenen ontdekkings-

reiziger David Livingstone. Hij ontmoet hem aan 

het Tanganyika-meer, na een 1100 kilometer

lange expeditie door het Afrikaanse regenwoud. 

Een moment van totale euforie. Dat ook wij

beleven wanneer we … jou vinden. 

Ebema zoekt...
een fulltime ‘Stanley’ 

accountmanager m/v

Wij schenken jou de ruimte. Vul jij die in met jouw talent?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar Ebema. Ter attentie van Jourik Meus,
Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. Mailen mag ook: jobs@ebema.be. Vermeld zeker ‘Stanley’.
Door onze gestage groei zoeken we ook andere legendarische profielen.
Meer info nodig? Toon je lef. Bel ons op 00 32 (0) 89 61 00 11
en vraag naar‘Dr. Livingstone.’.

C R E A T I V I T Y  M A K E S  T H E  D I F F E R E N C E


