Bouwkunde & beton sector
via adva consult, zoekt een
Industrieel Ingenienur Bouwkunde
« Technische Verkoopingenieur » (m/v)
Referentie EC737

HET BEDRIJF
Het bedrijf is een wereldspeler die leider in zijn markten is. Bekend en erkend in de bouwkunde sector
(gebouwen, burgerlijke bouwkunde en prefabricage), hij produceert een verkoopt verschillende systemen
zoals bekisting, bevestigingen, verbindingen, bewapening en metselwerkondersteuningen.
In het kader van de versterking van het verkoopteam is het bedrijf op zoek naar een industrieel ingenieur
(bouwkunde) om deze sleutelfunctie als Technische Verkoopingenieur in te vullen.

DE FUNCTIE
De job omvat het bezoeken van werven en het ontmoeten van ingenieurs, architecten en werfleiders om de
beste oplossingen te bedenken waarmee ze beter en sneller kunnen bouwen.
•
•
•
•
•

U bent de contactpersoon met de klanten.
U zorgt voor actieve prospectie en beheert de bestaande klantenportefeuille van uw streek.
U treedt op als tussenpersoon tussen de klanten en de verschillende afdelingen bij de onderneming.
U zoekt voor elk project de beste oplossingen.
U maakt offertes op en beheert bestellingen van a tot z.
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PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Diploma in Bouwkunde (Industrieel Ingenieur, Bachelor,…)
Ervaring als werfleider in de bouw sector
Ervaring in het verkopen van technische producten
Een bijzondere interesse voor technische producten
Een neus voor zaken en dienstverlening
Werkt zorgvuldig en methodisch
Goede interpersoonlijke en communicatievaardigheden (spreken en schrijven)
Goede presentatie
Aangename, vriendelijke gesprekspartner die mensen weet op hun gemak te stellen
Empathie
Integriteit met respect
Goede organisatie
Autonomie maar met een sterke ploeggeest
Perfecte beheersing van Nederlands
Een goede kennis van Frans is een voordeel

OFFERTE
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur met doorgroeimogelijkheden.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, ...).
Een aangename werkomgeving in een bedrijf met een familiaal karakter.
Een aangepaste opleiding

SOLICITEREN
Herkent u zich in dit profiel? Bent u echt gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan? Stuur dan uw C.V.
naar adva consult, t.a.v. Eric Croisy, per e-mail voor een snelle behandeling: eric.croisy@adva-consult.com
Graag de referentie EC737 vermelden. Uw kandidatuur zal vertrouwelijk behandeld worden.
Er wordt geen follow-up gegeven aan uw sollicitatie als uw profiel niet voldoet aan minimale voorwaarden.
adva consult is een rekrutering en HR advies bureau die in Bouwkunde en Industrie gespecialiseerd is.
adva consult, partner van Industrie van Ingenieur
Meer info over adva consult? Bezoek www.adva-consult.com
adva consult kantoren: Chaussée de Mons, 5a bte B1, B-1400 Nivelles

