SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior Technical inside sales
Bedrijfsnaam: Sensor Partners
Uiterste sollicitatiedatum: Juli 2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Wat ga je doen Junior Technical inside sales?
Als commercieel medewerker binnendienst ben je telefonisch in contact met zowel klanten, als met
leveranciers, alsook met je collega's van de buitendienst sales. Het contact is veelal telefonisch als per mail.
Je bent dus een centrale spil in de processen van het bedrijf! Je bent o.a. bezig met het adviseren van de
klanten wat betreft de juiste producten en het opmaken van offertes. Je zorg voor een correcte opvolging.
Wat wordt jou geboden?
* Een marktconform salaris met extralegale voordelen
* Een afwisselende en interessante functie
* Een positie binnen een groeiend bedrijf na een intensieve opleiding
Wat wordt er van jou verwacht?
* Je hebt technische ervaring of aanleg of minstens professionele bachelor in de elektronica-elektriciteit, meet

en regeltechniek of elektromechanica.

* Je bent sociaal in de omgang, je kan functioneren in team en administratief sterk
* Bij voorkeur ben je tweetalig (NL/FR) en woonachtig in de regio (Vlaams-Brabant / regio Mechelen Brussel)
Waar ga je werken als Commercieel Medewerker Binnendienst?
Als Technisch commerciële medewerker kom je te werken in een bedrijf dat zich richt op de verkoop van
kwalitatief hoogwaardig geselecteerde automatiseringscomponenten voornamelijk sensoren aan de
industriële sector (groothandel, eindgebruiker, OEM-er en Systeem Integrator) in België en Luxemburg.
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