
22/11/2020
Projectverkoper BOUW, Sales Talents (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812058

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 : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Onze partner is expert in beglaasd schrijnwerk dat zowel
mensen als materialen beschermt tegen brand & inbraak.

Ze staan in voor het ontwerp, productie en installatie van
brandwerende, kogelwerende en inbraakwerende glazen
deuren, ramen en wanden.

Ter uitbreiding van hun team kijken we uit een ervaren
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commercieel talent(m/v) met de nodige bouwtechnische
bagage en dit voor projecten over heel België. Young
Potentials die graag willen groeien in een commerciële rol
binnen de bouw komen zeker in aanmerking!

Getriggerd? Lees dan zeker verder!

Als Technisch account manager ga je voornamelijk je
bestaand netwerk onderhouden en uitbouwen.

Jouw doelgroep: architecten, aannemers &
bouwpromotoren... waarbij je zorgt voor een lange
termijnrelatie waarbij je groeit tot een volwaardige partner
doorheen het project, van studie, productie tot en met
montage.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen agenda en samen
met je collega op de commerciële binnendienst zorg je voor
een succesvolle afhandeling.

Samen met de projectmanager blijf je contactpersoon voor
de klant.

In deze functie rapporteer je aan de Director Fire &
Security.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je beschikt over aan Bachelor diploma, bij voorkeur
technische richting;

• Young Potentials met een 1ste succesvolle B2B
commerciële ervaring komen zeker in aanmerking;

• Relatiebouwer & netwerker;

• Ervaring met oplossingsgerichte verkoop;

• Openbare aanbestedingen, tenders zijn zaken die je niet
onbekend zijn;

• Matuur, autonoom & dynamisch zijn zaken die je typeren;

• Uitstekende kennis Nederlands combineer je met een
goede kennis Frans & Engels.

In het kader van efficiëntie ben je woonachtig centraal in het
land.
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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----1812058-inline.html?cid=Partner_LeForem
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