RAS (www.rassecurity.com) is op de Belgische
markt leidinggevend importeur en verdeler
van een exclusief gamma beveiligingstoestellen en toebehoren (toegangscontrole,
brandbeveiliging, camerabewaking, inbraakpreventie, detectoren, batterijen). Het gamma
bestaat uit topmerken zoals Bosch, Risco, Pilot,
Yuasa, Prastel, Honeywell … en wordt
verdeeld naar erkende installateurs.
Het bedrijf is gevestigd in Kortrijk en telt ± 15
hooggekwalificeerde medewerkers die samen
een omzet realiseren van ± 7 miljoen euro.
Inzet, knowhow en service zijn de groeipijlers
van het bedrijf. Met het oog op het verstrekken van een optimale technische support van
de verkoop en de klanten zien we op korte
termijn uit naar een uitstekend (m/v):

Functie-inhoud: Als expert in uw productgroep brand ondersteunt u de verkoop en de klanten. Dit houdt onder meer in
• communicatie met leveranciers over bestaande producten, technische innovaties, lopende orders en servicedossiers
• organiseren van interne en externe productopleidingen • beheren van de productadministratie en documentatie
• volgen van de trends in de markt en deelnemen aan beurzen • verzorgen van technische helpdesk voor klanten
• dagelijkse communicatie met verkoop over offertes en diverse vragen uit de markt. Over al uw activiteiten rapporteert
u rechtstreeks aan de bedrijfsleiding.
Functieprofiel: • u bent gepassioneerd door techniek en hebt een uitstekend logisch en analytisch denkvermogen
• bewezen technische ervaring of opleiding zijn een must • u bent een enthousiast motivator met goede
presentatievaardigheid • u hebt een sterke commerciële affiniteit en een goede talenkennis N/F/E.
Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker biedt RAS • een zeer competitief en stimulerend remuneratiepakket
met extralegale voordelen • een representatieve bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een goede
opleiding en logistieke ondersteuning • jobzekerheid binnen een dynamisch en leidinggevend bedrijf • een aangename
werksfeer en een grote mate van autonomie.
Interesse in deze functie? 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 gevraagde
profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud.
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