4 ZONEMANAGERS
OP ZELFSTANDIGE BASIS
Zone Antwerpen - Mechelen • Zone Antwerpen - Gent • Zone Antwerpen - Turnhout
Matisco (www.matisco.be) is een
gerenommeerd constructeur van
houtskeletbouwwoningen met hoge
isolatiewaarde. Het bouwconcept is uniek
zowel op het vlak van techniek, gebruikte
kwaliteitsmaterialen en integrale opbouw
van de woningen in de constructiehallen
van het bedrijf in Nazareth. Deze modulaire
opbouw maakt een zeer snelle montage
mogelijk op de werf. Zowel voor volledige
nieuwbouwprojecten als voor verbouwing.
Matisco wil als familiaal bedrijf doorgroeien en
ziet daarom op korte termijn uit naar (m/v):

Functie-inhoud: • opzetten van en participeren aan marketingacties • negotiëren en afsluiten van bouw
overeenkomsten • negotiëren van uw dossiers met de interne technische verantwoordelijken • begeleiden
van de klanten bij de materiaalkeuzes • u bent integraal het aanspreekpunt tussen de klant en het bedrijf.
Functieprofiel: • Matisco ziet uit naar gedreven commerciële ondernemers met een sterke affiniteit voor de
bouwsector • bereid tot avond- en weekendwerk is een must • van een zonemanager wordt een transparante
communicatie verwacht rond zijn activiteiten en dossiers.
Functievoordelen: • een uitstekend commissiesysteem dat u toelaat een levensstandaard te bereiken boven
het gemiddelde • alle nodige tools om te slagen in de job • een ruime mate van werkautonomie en een goede
opleiding.
Interesse? 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.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.
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