Technisch Commercieel Talent
Bij VVSnv kom je terecht bij een jong en dynamisch bedrijf in volle groei met een duidelijke koers van
vernieuwing, digitalisering en eigen ontwikkeling/innovatie.
Vanuit twee productgroepen: signalisatie en straatmeubilair zorgen wij voor een veilige en
aangename leefomgeving. Meer informatie over VVSnv vind je op onze website www.vvsnv.be.

Jouw grootste troeven: klantgerichtheid en productkennis
Als commercieel talent op de binnendienst ben je verantwoordelijk voor de verkoop vanuit ons
hoofdkantoor te Hasselt.
Je werkt als één team samen met de buitendienst: e-mails en telefoons beantwoorden, offertes en
orders opstellen, informatie verzamelen over onze producten…dit alles met het oog op het
uitbouwen van een lange termijnsamenwerking met onze klanten.
Je geeft vakkundig advies en durft door te vragen om goed te begrijpen wat de noden en
verwachtingen zijn van elke klant en ziet het als een uitdaging om technische vraagstukken op te
lossen. Dankzij een goed analytisch inzicht, weet je wat de klant wilt en begrijp je ook de
consequenties voor de productie en levertermijnen.
Obstakels en problemen zijn voor jou een extra stimulans om te zorgen het juist wél goed loopt.

Een enthousiast commercieel talent met technisch inzicht
-

Je bent sociaal, positief ingesteld en enthousiast.
Je kan oplossingsgericht en creatief meedenken met de klant.
Je werkt met oog voor detail en gestructureerd.
Je beschikt over technisch inzicht.
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en kan je plan trekken in het Frans.
Je hebt een eerste commerciële ervaring achter de rug.

Wat mag je verwachten van deze sterk groeiende KMO?
-

werken in een bedrijf met een familiale werksfeer waar iedereen elkaar kent
een uitdagende job waar ondernemerszin en initiatief gestimuleerd worden
coaching naar de beste versie van jezelf door interne begeleiding en opleidingen
werkplezier: ons eigen feestcomité “Team Happiness” zorgt voor leuke teamactiviteiten en
themadagen gedurende het jaar
eten à volonté: elk week vers fruit en verse soep, af en toe een collega die zijn/haar
kookkunsten toont, 1x per maand vettige vrijdag,…
32 verlofdagen (20 vakantiedagen aangevuld met 12 compensatiedagen)
vast contract met een competitieve verloning

Wil jij jouw talenten bij ons verder ontwikkelen?
En wil je deel uitmaken van een tof & bruisend team van 40 VVS-FANS die elke dag met de glimlach
komen werken?
Stuur dan nu je CV met motivatie naar bart@vvsnv.be!

