Technisch-commerciEEl
afgevaardigde
Reznor Europe (www.reznor.be) is de
voornaamste Europese fabrikant van
gasgestookte luchtverwarmers, en behoort
tot de internationale groep Thomas & Betts.
In België worden de Reznor-producten verdeeld via
Molimex-Therm, gevestigd in Zaventem. MolimexTherm is sinds 1945 distribiteur van HVAC-producten
(verwarming en koeling) voor industriële en
commerciële toepassingen en verdeelt topmerken
zoals Reznor, Sabiana, A.O. Smith, LSA en Metaloterm.
Om het verkoopteam van Molimex-Therm te
versterken kijken we op korte termijn
uit naar een uitstekende (m/v):

Functie-inhoud: Na een inwerk- en opleidingsperiode bent u integraal verantwoordelijk voor het beheer en de verdere
ontwikkeling van de klantenportefeuille en het relatienetwerk binnen uw regio. Dit houdt o.m. in • bezoeken van
bestaande klanten (studiebureaus, installateurs en eindgebruikers) • prospecteren van nieuwe opportuniteiten
• opmaken van offertes en uitwerken van technische studies op basis van plannen van opdrachtgevers • bijblijven met
de relevante marktevoluties is noodzakelijk.
Functieprofiel: • hogere technische opleiding • een relevante ervaring en kennis van HVAC-producten is een pluspunt
• extravert en uitgesproken commercieel profiel • goed logisch en analytisch denkvermogen • een teamplayer met
goede communicatievaardigheden • aangezien u o.m. van thuis uit werkt bent u een geoefend pc-gebruiker • talen
kennis N/F.
Functievoordelen: aan een uitstekende kandidaat biedt Molimex-Therm • een competitief remuneratiepakket
• extralegale voordelen • alle nodige tools om te slagen in de job • een grote mate van werkautonomie binnen een
gedreven team en een leidinggevende internationale groep.
Hebt u interesse? Schrijf, fax of mail ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke.
We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gestelde profiel beantwoordt,
zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
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