Bedrijf gespecialiseerd in hijsen en hanteren
zoekt via adva consult een
« Sales & Technical Manager » (m/v/x)
Referentie adva consult EC767
HET BEDRIJF
Onze klant, gevestigd in Waals-Brabant, is een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in de elektrificatie
voor hefwerktuigen en laad-en losmachines (guirlandevoedingen,…).
In de loop der jaren breidde de firma AGEMA haar ervaring uit en vergrootte ze haar knowhow als fabrikant,
waarbij ze echter ook een exclusieve relatie met gereputeerde merken onderhield. De firma ontwikkelde een
volledig assortiment producten van hoge technische kwaliteit, waarbij de industriële ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, een reeks oplossingen voor lichte of zware werkzaamheden aangeboden wordt.
Om het team te versterken is het bedrijf nu op zoek naar een Sales & Technical Manager.

FUNCTIE
De Sales & Technical Manager rapporteert rechtstreeks aan het management. Hij:
• Bezoekt klanten en zoekt naar de beste technische oplossingen voor hun probleem;
• Stelt indien nodig implementatieplannen op;
• Stelt in samenwerking met de afdeling verkoop de offertes en prijsberekeningen op met betrekking tot de
voorgestelde oplossingen;
• Is verantwoordelijk voor het berekenen van de kosten van producten;
• Neemt het toezicht en de controle op de productie op zich;
• Geeft leiding aan productiemedewerkers;
• Stelt productieschema's op en bewaakt voorraad en voorraad;
• Zorgt voor de opvolging van de kwaliteit van de productie en het respecteren van de deadlines;
• Stelt nieuwe producten voor en ontwikkelt nieuwe productlijnen om te distribueren;
• Onderhoudt contact met leveranciers en bewaakt inkoop en leveringen.

PROFIEL
Kwalificaties, ervaring & vaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogere opleiding in elektromechanica (Industrieel Ingenieur of gelijkwaardig door ervaring)
Minimaal vijf jaar ervaring in een industriële omgeving
Goede kennis van industriële elektriciteit
Ervaring in hijsmiddelen is een troef.
Goede beheersing van pc en klassieke programma's
Kennis van Autocad-software
Perfecte kennis van Nederlands en Frans
Goede kennis van technisch Engels
Kennis van het Duits is een voordeel.
Moet geen hoogtevrees hebben en niet bang zijn om op hoogte te werken

Persoonlijkheid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede interpersoonlijke vaardigheden en goede communicatie (mondeling en schriftelijk)
Eenvoudig contact (klanten en leveranciers);
Verantwoordelijkheidsgevoel
Zeer goede organisatie
Nauwkeurig, synthetisch, georganiseerd
Betrokken zijn
Goede presentatie
Autonoom met een sterke teamgeest
Openhartigheid, stabiliteit, loyaliteit en respect

OFFERTE
• Een verrijkende en afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf met een familiale sfeer
• Een stabiele baan binnen een bedrijf dat profiteert van een uitstekende reputatie en voorop loopt op het
gebied van technologie, terwijl het voortdurend op zoek is naar nieuwe producten en nieuwe markten
• De mogelijkheid om zelfstandig te werken aan ambitieuze en innovatieve projecten
• Echte verantwoordelijkheden nemen
• Aangepaste training en echte loopbaanontwikkelingsmogelijkheden
• Een contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijke verloning gecombineerd met extralegale
voordelen (bedrijfswagen, gsm, laptop, groepsverzekering, enz.)
POSTULEREN
Pas je in het profiel en ben je gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan? Stuur dan je CV en motivatiebrief
naar: eric.croisy@adva-consult.com. Vermeld de functiereferentie: EC767.
Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Let op: we kunnen alleen zorgen voor een goede opvolging van
je sollicitatie als je profiel aan de criteria voldoet. Een perfecte kennis van het Frans is vereist.

adva consult
Voor meer informatie over adva consult: www.adva-consult.com.

