PRODUCT SALES SUPPORT M/V
REGIO BRUGGE
Hays Engineering Kortrijk is momenteel op zoek naar een technical inside sales medewerker voor
een toonaangevend bedrijf binnen de wereld van elektrotechnisch materiaal. Dit bedrijf met
verschillende vestigingen realiseert een jaarlijkse groei en is bijgevolg op zoek naar technische
versterking.
● Bachelor technische richting
● Commerciële job met variatie
● Breed gamma aan opleidingsmogelijkheden

Als technical inside sales benut je ten volste jouw commerciële skills bij het voorstellen van
producten/diensten aan je eigen klanten. Je krijgt in deze functie een markt toegewezen waarvoor
je verantwoordelijk bent en kan je bijgevolg verdiepen in productinnovaties binnen deze industrie.
Dagdagelijks sta in je in contact met je klanten waarbij je hun behoeften analyseert en de
vertaalslag maakt naar de juiste technische oplossing. Zo stel je hen nieuwe producten voor of doe
je aan cross-selling. Je biedt ondersteuning aan de accountmanager waarmee je nauw
samenwerkt. Naast het commerciële luik ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen van offertes
m.b.t. onderhouds-herstellingscontracten. Je staat hiertoe dagelijks in contact met de teamleader en
de onderhoudsingenieurs.
Wij zijn op zoek naar iemand met technisch bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring binnen
een technische commerciële omgeving. Verder beheers je naast het Nederlands goed het Engels
en kan je jezelf uit de slag trekken in het Frans. Tot slot ben je gemotiveerd, leergierig en
commercieel ingesteld.
Je kan rekenen op een competitief loon aangevuld met extralegale voorwaarden en 6 ADV-dagen.
Je komt terecht in een gezonde en dynamische omgeving waar zelfontplooiing centraal staat en
vindt er een breed gamma aan opleidingsmogelijkheden!
Overtuigd dat jij de geschikte kandidaat bent voor deze job als technical inside sales? Solliciteer
dan snel online of Nicolas Everaert van Hays Engineering voor meer info op 056 23 04 60 of 0498
17 65 48. Op zoek naar een andere uitdaging binnen engineering? Bekijk zeker ons huidig aanbod
op hays.be. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.

