
13/12/2020
Technisch commercieel vertegenwoordiger, Verpoucke (H/F/X)

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1830238

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Ben je een technisch sales talent? Ben je een partner voor
jouw klanten en hou je van autonomie? Ben je een flexibele
reiziger? Wij zoeken jou!

Als ervaren sales professional binnen de afdeling FlowTube
pipe racking systems ben je verantwoordelijk voor de
groei en retentie van jouw sales portefeuille voor de regio
Benelux. Je denkt actief mee met jouw klanten en je zoekt
naar de beste oplossing.

In jouw rol als Technical Sales:

• Analyseer je de markt en bepaal je jouw
prospectiestrategie

• Plan je jouw eigen agenda op een efficiënte en rendabele
manier

• Werk je offertes uit en onderhandel je met ingenieurs,
projectmanagers, aankopers en productieverantwoordelijken
bij jouw klanten

• Gebruik je je marktkennis voor het uitwerken van
campagnes en distributiekanalen

• Bevat jouw portefeuille zowel kleine als grote projecten

• Ben je aanwezig op technische beurzen in de Benelux

• Rapporteer je aan de Sales Manager

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : De perfecte Technical Sales:

• Heeft een sterke B2B sales- ervaring in een technische
omgeving

• Denkt mee met zijn klanten en biedt door zijn ruimtelijk
inzicht een oplossing op maat

• Begrijpt de productieprocessen van zijn klanten en
perfectioneert deze via zijn oplossingen

• Is flexibel, reist in de Benelux-regio en werkt vanuit
Home office

• Communiceert, verkoopt en overtuigt in het Nederlands
en in het Engels

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----1830238-inline.html?cid=Partner_LeForem
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