Johan Houbart
Profiel: Internationale manager met 20 jaar ervaring in alle aspecten van
marketing management, business development en sales management, in een
industriële en B-to-B context.

PROFESSIONELE ERVARING
2014 – heden : Zaakvoerder, Ebucon bvba
Strategisch advies en commerciële ondersteuning
Ebucon ondersteunt B2B en industriële bedrijven op strategisch en commercieel vlak, van een
kritische kijk van buitenaf tot de opmaak van een strategisch meerjarenplan. Ook voor de verdere
implementatie kan u op ons rekenen, bijvoorbeeld met de uitrol van uw business development
traject in binnen- of buitenland.
2009 - 2013 : Rotatiegietbedrijf : producent van kunststof tanks en aanverwante oplossingen
Dagelijkse leiding en P&L verantwoordelijkheid:
Dagelijkse leiding van 9 FTE; x+3 business plan en strategie; akkoord met nieuwe Franse distributeur;
distributie-akkoord met Britse fabrikant van grootschalige waterzuiveringsinstallaties;
herstructurering van de prijscalculatie en prijszetting; lancering van nieuw gamma mazouttanks
1999 – 2008: Bekaert N.V.
2005 – 2008: Sales manager France & Benelux - glasfolies
2002 – 2005: Project manager voor 3 voorwaarste integraties - metaalvezels
1999 – 2002: Marketing Services Manager - metaalvezels
1993 – 1999: N.V. Bridgestone/Firestone Europe
1996 – 1999 : European Marketing Manager - landbouwbanden
1993 – 1996 : Marketing assistant, IPC Coding system
Juni 1992 – Januari 1993: Militaire dienstplicht (vrachtwagenchauffeur, NATO HQ Duitsland)
October 1991 – Mei 1992: Sales project assistant, Monsanto France S.A.
STUDIES
1990 - 1991:
1986 - 1990:

Master, International Marketing– Universiteit Hasselt (EHL)
Master, Handelsingenieur – Universiteit Hasselt (EHL)

BIJKOMENDE OPLEIDINGEN





Sales Competence Training (Starc®)
Resource Management Program (Hudson)
Total Quality Management (Bekaert Stanwick)
Project Management (Bekaert Stanwick)

TALENKENNIS
Nederlands (moedertaal), vloeiend in gesproken en geschreven Frans en Engels, noties van Duits en
Spaans
REFERENTIES:
 Dominique Santens, CEO & eigenaar van Parcolys Flooring NV
“Johan is een rots in de branding. Dankzij zijn grondige kennis in marketing, verzamelt hij nuttige
informatie die hij op een overzichtelijke en nauwgezette manier voorlegt.
In de verkooporganisatie is hij zeer doelstrevend en klantgericht.
Hij is een zeer aangename collega en een echte team speler.
Met vriendelijke groeten, Dominique”


Yves Struyve, Manager bij D-fence

“Johan is een zeer toegewijde medewerker. Johan is sterk in merkpositionering. Hij is oprecht, eerlijk
en correct. Je kunt altijd op Johan rekenen.
U mag mij altijd contacteren voor meer informatie.”


Veerle De Brauwere, Office Manager bij Certifisc BVBA

“Johan is zeer bekwaam en gaat zeer professioneel te werk. Hij kan heel goed met mensen omgaan
en slaagt erin een ganse groep te motiveren om samen hetzelfde doel te bereiken. Johan wordt door
zijn collega’s zeer gewaardeerd.”


Stefan Vandendijk, Technology Manager bij Purolator Advanced Filtration

“Johan was en is nog steeds een zeer toegewijd persoon, iemand met wie het aangenaam
samenwerken is.”


Ann Lacres, Coach (ACC) | Team Facilitator | Consultant

“Johan is zeer professioneel, klantgericht met sterke analytische vaardigheden. Ik waardeer vooral
zijn positieve drijfveer om altijd en overal de beste resultaten te behalen. Hij is iemand waarop men
kan rekenen en waarmee ik heel graag heb samengewerkt !”.


Des Collins, Director of Public Affairs bij Continental AG

“Johan werkte in mijn team als Head of Marketing. Ik vond hem betrouwbaar, creatief en een harde
werker. In die periode lanceerden wij nieuwe producten in de Europese markt met relatief kleine
budgetten, en Johan maakte er een succes van. Ik vond het spijtig toen Johan besloot om te
vertrekken voor andere opportuniteiten buiten Bridgestone, maar ik begrijp dat hij heel wat
bijkomende ervaring toevoegde in verscheidene domeinen aan zijn toch reeds solide achtergrond. Ik
zou zeker graag opnieuw samenwerken met Johan, en ik beveel hem graag aan voor Marketing en
Business Development uitdagingen

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geboren te Tongeren op 2 juli 1968, woonachtig te 8340 Damme
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E-mail : info@ebucon.be
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