TECHNISCH-COMMERCIEEL
AFGEVAARDIGDE
Vulcanic (www.vulcanic.com) is op de Europese markt
leidinggevend fabrikant en distributeur van oplossingen voor de elektrische verwarming, koeling en
temperatuurregeling in de industrie. Samen met 500
medewerkers wordt in Europa een omzet gerealiseerd
van ± € 50 milj. Tot het gamma behoren o.m.
MASSER – IONITHERM – INNOVATIONS
THERMIQUES – CZEPEK – MOUVEX – AUXITROL
en LOREME. De producten vinden hun toepassing
in de luchtvaart, petrochemie, staalplaatindustrie en
voedingssector. Met het oog op het versterken van de
marktpositie in de Benelux zien we op korte termijn uit
naar een (m/v):

Functie-inhoud:
• bezoeken en fideliseren van de bestaande accounts • prospecteren van nieuwe samenwerkingsopportuniteiten
• opmaken en opvolgen van offertes • technisch advies geven aan klanten bij het ontwerpen en uitwerken van
projecten • uitwerken van marketingacties en een verkoopstappenplan • u rapporteert over al uw activiteiten
rechtstreeks aan de commerciële directeur van Vulcanic-Frankrijk. De commerciële meetings gaan door in Vulcanic
Brussel, de vroegere locatie van Masser Industrie België.
Functieprofiel:
• u genoot een technische opleiding niveau A2 (HST) of A1 (Bachelor) • een goede technische affiniteit met de
sector is een must • u bent een extraverte en commerciële intrapreneur • bereidheid tot bijstuderen is noodzakelijk
• goede talenkennis N/F/E.
Functievoordelen:
Aan een uitstekende werknemer biedt Vulcanic: • een goede opleiding • een competitief remuneratiepakket
• bedrijfswagen en gsm • alle nodige tools om uw home office efficiënt te organiseren • een ruime mate van
werkautonomie en doorgroeimogelijkheden in een internationaal gerenommeerd bedrijf.
Hebt u interesse voor deze schitterende aanbieding?
Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax 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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