Functiegroep
Regio
Sector
Opleidingsniveau
Werkervaring
Type contract
Werkregime

Sales, Administratie
Vlaams-Brabant
Heffen en hijsen
Master of Bachelor
Ervaring
Vast of Interim
Voltijds of deeltijds (4/5)

Technical Sales Advisor
Lifting & handling
Functieomschrijving

•
•
•
•
•

Vooral
Je luistert naar de (technische) vragen van onze klanten en biedt hen goede oplossingen aan.
Je beheert ons klantenbestand, bouwt duurzame relaties op.
Je begeleidt de klant in zijn aankoop, en volgt het hele verkoopproces op.
Je onderhoudt relaties met onze leveranciers.
Je maakt offertes op, boekt bestellingen in, …

•

Eventuele bijkomende taken, afhankelijk van de kandidaat.
Deze kunnen marketing gerelateerd zijn zoals:
Product content produceren in samenwerking met het technisch team
Opstellen van catalogus, folders, …
De website in drie talen onderhouden (er moet een nieuwe website komen)
Uitvoeren van verkoopondersteunende taken zoals: PowerPoint bedrijfspresentaties, huisstijl
uniformiseren, eindejaarsgeschenken, …
Succesvolle campagnes creëren en uitvoeren om leads te genereren en de verkooppijplijn te
vullen (beurzen voorbereiden, folders,…)
Automatische e-mail campagnes opzetten, LinkedIn posts versturen (1x/week)

•
•
•

Het kan administratiever zijn zoals:
De producten in het ERP systeem onderhouden
Prijslijsten maken in samenwerking met het verkoop team
Prijslijsten updaten

•
•
•
•
•

Of het kan ook organisatorisch of logistiek zijn, of nog meer sales gericht.

Profiel
Je genoot een bachelor- of masteropleiding.
Je bent klant- en resultaatgericht, nauwgezet, proactief, communicatief en commercieel
ingesteld. Technische interesse of kennis is een pluspunt.
Je bent empathisch, hebt een open geest en de glimlach op je gezicht.
Je begrijpt de realiteit van KMO’s, zowel wat betreft productieprocessen als verkoop.
Je kan vlot samenwerken in teamverband, met bedienden en arbeiders.
Je hebt een perfecte kennis van de Nederlandse taal, en beheert het Frans goed (of
omgekeerd).

Contract
•
•
•
•

Vaste job
Voltijds of deeltijds (4/5)
Onmiddellijke aanwerving
Contract van onbepaalde duur of interim contract

Plaats tewerkstelling
•

Sint-Pieters-Leeuw, nabij Ikea Anderlecht, bereikbaar met openbaar vervoer.

Aanbod
Je werkt in een gezonde, vlot bereikbare KMO te Sint-Pieters-Leeuw, met ongedwongen
werksfeer, waar ondernemerschap gewaardeerd wordt.
Je wordt ondersteund door de collega’s en door het management.
Je werkt binnen een klein dynamisch team.
• Marktconforme vergoeding aangevuld met maaltijdcheques, laptop en smartphone.
• Zelfstandigheid, zelfontplooiing, afwisseling in een leuk team, al zeggen we het zelf ;)

Nog wat extra informatie over ons?
Reeds meer dan 50 jaar verkopen en vervaardigen wij heftoebehoren, en zijn wij één van de
leaders geworden in de hijssector.
Ondervinding en knowhow, kwaliteit en veiligheid, hebben Industrial Lifting groot gemaakt als
een specialist in hef- en hijstoebehoren.
Industrial Lifting is exclusieve distributeur van enkele topmerken.
Wij wensen bedrijven te helpen de beste keuze te maken en doen dit graag met onze open
probleemoplossende communicatie. Onze collega die de klant bijstaat vanaf zijn aanvraag blijft
verder steeds bereikbaar, tot in de dienst na verkoop.

Interesse?
Bel ons of mail ons!
T 02/378.06.50 – marc@ilsa.be
Contact: Marc Hibert

