
25/10/2020
Account Manager Industrie, Sales Talents (H/F/X)

BRABANT WALLON
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1819466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Onze partner is specialist op vlak van containers en
afvalpersen, containersystemen, kippers en-opleggers en
gronddumpers.

Hun kracht: het aanbieden van oplossingen op maat van de
klant!

Ter versterking van dit geweldige team, zijn we op zoek naar
een Technisch vertegenwoordiger Industrie ( M/V/X) voor de
regio Wallonië en Luxemburg.

• U maakt kennis met technische aankopers, logistieke
managers of zaakvoerders van KMO's in de logistieke,
transport-en afvalsector;

• Het betreft een technisch adviserende rol waarbij je nauw
samenwerkt met jouw collega Product Manager bij
complexere projecten;

• Je neemt deel aan beurzen waar je nieuwe contacten legt.
Social media kent voor jou geen geheimen en actieve
prospectie schrikt je niet af;

• Je bent verantwoordelijk voor de Regio Wallonië en
Luxemburg, waarbij je 1 à 2 dagen per week in het kantoor
in Limburg wordt verwacht;

• In deze functie rapporteer je aan de Sales Manager.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :
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24 mois

Description libre : • Je bent in het bezit van een Bachelor/Master diploma ( bij
voorkeur technische richting);

• Je hebt een 1ste succesvolle B2B commerciële ervaring
achter de rug. Enthousiaste Young Potentials komen zeker
en vast in aanmerking;

• Nodige technische bagage ( kennis van mechanica &
hydraulica) is een must;

• Teamplayer, gedreven & autonoom zijn zaken die je
persoonlijkheid typeren;

• Sterke talenkennis: Nederlands & Frans, zowel gesproken
als geschreven;

• In het kader van efficiëntie ben je woonachtig regio
Limburg.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1819466-inline.html?cid=Partner_LeForem
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