Daimler Buses │ EvoBus Belgium zoekt een:
Technisch Expert sales binnendienst
Je gaat aan de slag bij EvoBus Belgium
NV te Kobbegem. Wij zijn als
dochterbedrijf van Daimler AG
verantwoordelijk voor verkoop en
naverkoopdiensten van alle types
Mercedes-Benz en Setra bussen.

Jobinhoud:

Onze klanten waarderen onze focus
op veiligheid, comfort, design en
milieu, de beste kwaliteit en service
aan competitieve prijzen.

Elke verkoop vormt een project. Je zorgt
ervoor dat alle technische vragen van de
klant correct worden vertaald in offerte
en bestelbon.

Dit is slechts mogelijk dankzij de
expertise en het enthousiasme
waarmee onze medewerkers elke dag
samen aan de slag gaan om deze
kwaliteit waar te maken, van advies
tot onderhoud.

Je ondersteunt de verkopers bij de klant
bij het beantwoorden van technische
vragen.

De afdeling:
De afdeling Sales is verantwoordelijk
voor de verkoop van nieuwe en
gebruikte
bussen
en
accountmanagement
binnen
openbaar en privé- busvervoer. De
binnen- en buitendienstmedewerkers
zijn het eerste aanspreekpunt voor
onze klanten.

Als technisch expert ben je binnen het
sales team hét aanspreekpunt voor
collega’s en klanten voor alle technische
vragen.

Je staat in nauw contact met de
productie en hoofdzetel in Duitsland. Je
zoekt een oplossing voor technische
vragen van klanten. Je houdt je collega’s
op de hoogte van technische
nieuwigheden.

EvoBus Belgium NV, Z.4 Broekooi 270, 1730 Kobbegem; www.evobus.be

Profiel:

 Je bent in het bezit van een Bachelor
diploma in een technische richting of
gelijkwaardig door ervaring en hebt bij
voorkeur relevante ervaring in de
Automotive sector.
 Je technische kennis, projectmatige
aanpak,
goede
meertalige
communicatievaardigheden
(NL/FR/D/EN) en klantgerichte aanpak
maken van jou een gewaardeerd teamlid.

Aanbod:
Heb je interesse in een mooie uitdaging
waarbij je jezelf kan ontplooien in een
professionele, internationale organisatie
met enthousiaste collega’s en een leuke
werksfeer? Wij zorgen voor tal van
opleidingsmogelijkheden in binnen- en
buitenland en een competitief salaris en
voordelenpakket.
Interesse?
Stuur dan zeker je CV naar
kathleen.meyer@daimler.com

