
15/10/2020
Verkoopvertegenwoordiger, DIAM INDUSTRIES (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1818092

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

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

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : DIAM INDUSTRIES ontwikkelt zich sinds 1992 in de
commercialisering van industriediamanten.

DIAM INDUSTRIES behoort tot de marktleiders en heeft de
top van de markt voor diamantgereedschappen bereikt
dankzij innovatieve technologieën en een dynamisch team
dat gericht is op klanttevredenheid.

Als onderdeel van onze ontwikkelingen in België zijn wij
voornemens ons verkoopteam te versterken.

Wij vertrouwen u een geografisch, Oost-Wallonië (Luik –
West-Luxemburg – Namen) en Luxemburg, gebied toe
waarbinnen u verantwoordelijk bent voor de verkoop van
onze producten aan een klantenkring van
wederverkopers/verhuurders van gereedschap en aan
handelaren in bouwmaterialen (sector gebouwen en
openbare werken).

Als zodanig bent u voornamelijk verantwoordelijk voor:

• de opvolging, klantenbinding en ontwikkeling van het
bestaande netwerk van klanten;

• de werving van nieuwe klanten en het identificeren van
belangrijke spelers in de sector;

• deelname aan vakbeurzen en opendeurdagen.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • U heeft een technische of commerciële opleiding gevolgd
en u kunt staven op een eerste succesvolle ervaring van drie
tot vijf jaar in de verkoop van technische producten
verworven bij een fabrikant, bij voorkeur in -of vergelijkbaar
met de bouwsector.

• U bent gericht op resultaten en het verlenen van
kwaliteitsdiensten, u beschikt over goede interpersoonlijke-
en luistervaardigheden en u heeft een proactieve houding.

• De vergoeding bestaat uit een vast en variabel deel
evenals diverse voordelen.

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----1818092-inline.html?cid=Partner_LeForem
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