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De medeweker
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In dienst sinds 20 juni 2016
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Leden van Techlink kunnen
met al hun vragen bij Sandra
terecht. Als accountmanager is
ze jouw eerste aanspreekpunt.
Contacteer haar via
02 896 96 18 of
sandra.mertens@techlink.be.
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De werknemers van Techlink staan dagelijks voor jou op de barricaden.
Ze vertegenwoordigen onze sector in heel wat vergaderingen, beantwoorden
al jouw vragen en doen zoveel meer. Toch verschuilt zich achter de façade
ook gewoon een mens met zorgen en dromen.

ACCOUNTMANAGER SANDRA MERTENS

“

Ik ben
den arrangeur
van de boîte.
Rad van tong en het hart op de juiste plaats. Zo is S andra
Mertens. Als onze Nederlandstalige accountmanager

voor Vlaanderen en Brussel binnenwandelt, vult ze de
zaal met haar charisma. ‘Mocht ik mezelf in één woord
mogen omschrijven’, zegt Sandra, ‘dan kies ik voor power.
Mijn collega’s kennen me vooral als een manusje-van-alles. Ik ben den arrangeur van de boîte. Als er een lastig telefoontje moet gebeuren, zijn alle ogen op mij gericht. Ik
weet wat ik wil en ga recht door zee.’

Tweede thuis

‘Ook mijn vriendinnen kennen me als een oprechte
vrouw’, gaat Sandra verder. ‘Zo goed als elke maand komen we hier in Leuven samen in de Kosmopol. We bespreken dan alles wat niet gehoord mag worden. Het is
zowat de Leuvense versie van Sex and the city (lacht).’
‘Hoewel ik in Hakendover, een deelgemeente van Tienen
woon, is Leuven voor mij mijn echte thuis. Ik ben opgegroeid in Zaventem, maar heb hier mijn wilde jaren beleefd. Leuven is een groot dorp, mét de voordelen van een
stad. Misschien koop ik hier ooit wel een appartementje
om mijn oude dag te slijten. Dat lijkt me erg gezellig.’

Nieuwe job

Sandra is intussen een gevestigde waarde in het wereldje
van de technische beroepsfederaties. ‘Ik ben in 2009 bij
UBF-ACA beginnen te werken. Via deze federatie kwam
ik twee jaar geleden terecht bij Fedelec (tot vorig jaar de
federatie van elektrotechnici, nvdr.). Daar deed ik in het

”

begin vooral administratief werk. Maar sinds de fusie met
ICS (de beroepsorganisatie voor installateurs van HVAC en
sanitair, nvdr.) ben ik voltijds accountmanager.’
‘Deze nieuwe job is voor mij een verademing. Als admi
nistratief medewerker leerde ik onze organisatie en de
sector kennen. Nu kan ik al mijn ervaring gebruiken on
the field. Een accountmanager heeft immers twee hoofdtaken. Enerzijds ondersteun ik onze lokale prospectie
medewerkers in hun zoektocht naar nieuwe leden.
Anderzijds zorg ik ervoor dat bestaande leden zich thuis
voelen. Zo organiseer ik elk jaar de Nacht van de Technieken (zie ook: pag. 30, nvdr.). Die avond gaan we eens
stevig uit de bol.’

Zorg dragen

‘Omdat ik al even meedraai, zijn mijn collega’s bijna
familie’, zegt Sandra tot slot. ‘Als het gesneeuwd heeft,
ben ik oprecht bezorgd. Ik stuur ‘s avonds iedereen een
sms’je en vraag of ze goed zijn thuis geraakt. Dan pas kan
ik aan mijn avond beginnen. Zorg dragen is immers een
stuk van mijn natuur.’
‘Mijn zoon Jef heeft die eigenschap van mijn geërfd, denk
ik. We hebben een hechte band én steunen elkaar door
dik en dun. Samen met hem heb ik al veel watertjes doorzwommen. Ik ben een alleenstaande moeder dus het was
niet altijd eenvoudig. Maar door hard te werken, kon ik
vijf jaar geleden toch mijn eigen huisje kopen. Achteraf
gezien hebben we dat goed gedaan, Jef en ik.’
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