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.
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Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en actieve

Salesmedewerker met kennis van radiotechnieken voor
de Belgische en Franse markt
In deze afwisselende functie betreed je de markt met een passende oplossing voor mediabedrijven.
Jouw werkterrein zal voornamelijk België en Noord Frankrijk zijn. Je werkt zelfstandig vanuit onze
vestiging in Lauwe.
Wie zijn wij?
Aircast is een jong en dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de radio omroep en hoogfrequent techniek
in communicatie sfeer.
Wat doen wij?
Wij ontwerpen en installeren allerhande hoog frequent oplossingen voor radio omroepen en
begeleiden omroepen in het vergunningsproces. Verder zijn we sterke speler op de communicatie
en indoor-coverage markt.
Wie ben jij?
- Je bent een echt commercieel talent
- Je laat geen kans liggen om onze producten onder de aandacht te brengen
- Je bent zelfstandig, creatief en een echte initiator
- Je werkt marketingactiviteiten uit via Social Media
- Je voelt je thuis in een dynamische omgeving
- Je hebt werkervaring in een commerciële functie
- Je beschikt over A1/graduaat werk- en denkniveau
- Je beschikt over een goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Franse taal
- Je hebt bij voorkeur affiniteit met, of ervaring met RF-techniek
Waar zijn we naar op zoek?
Je benadert en bezoekt (potentiële) klanten en handelt aanbiedingen zelfstandig af tot en met het
afleveren van een order. Je organiseert je werk voor een groot deel zelf. Je bent degene die de wens
van de klant vertaalt en verder uitzet binnen het bedrijf en werkt hiervoor nauw samen met je collega.
Geïnteresseerd?
Mail je CV en motivatie dan naar: sales@aircast.info, t.a.v. Kenny Heernaert.
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