
09/01/2021
Application Engineer, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG (H/F/X)

HAINAUT
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836030

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Application Engineer (m/v/x) België / Luxemburg

Uw nieuwe werkgever

• Familiebedrijf voor venstertechniek, deurvergrendeling en
toegangsorganisatie

• Internationale oriëntatie met hoofdkantoor in Telgte
(Duitsland) en 3 productievestigingen in Duitsland

• Uitbreidingsstrategie met meer dan 2.200 medewerkers
wereldwijd

• Teamgericht werken met individuele mogelijkheden tot
ontplooiing

• Verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van
Winkhaus producten op het gebied van industriële
veiligheidsdeurvergrendeling (STV) en
vensterbeslagtechniek (FBT) voor de

• materialen hout, PVC en aluminium

• Advies aan klanten en belangstellenden, identificatie en
formulering van hun behoeften en voorstellen van
aangepaste oplossingen

• Uitvoeren van voorbeeldaanslag, scholingen en
productmontage

• Technische ondersteuning van de verkoop

• Opvolging van klachten

• Configuratie van softwarepakketten voor vensterproductie
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• Deelname aan beurzen

• Klantgegevens beheren in het CRM-systeem

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Technisch inzicht en bij voorkeur meerdere jaren
sectorervaring

• Productkennis op het gebied van vensterbeslagtechniek

• Beheersing van software voor venstertechniek (met name
Easywin, Chacal, Winpro)

• Zelfstandige en gemotiveerde werkwijze

• Uitstekende teamspirit en communicatie met klanten,
leveranciers en collega 's

• Vloeiende taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands

• Kennis van Engels en/of Duits voor communicatie met de
Winkhaus-organisaties in Duitsland

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----1836030-inline.html?cid=Partner_LeForem
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