Specifiek voor de verdere uitbouw van de productgroepen mengers en beladingsbalgen zien we op korte termijn
uit naar een ondernemende (m/v):

SALES ENGINEER
WAM (www.wam.be) is gevestigd te Laarne
en is de Belgische dochteronderneming van
de WAMGROUP (www.wamgroup.com) met
hoofdzetel in Cavezzo, Noord-Italië.
WAM België importeert en verdeelt op
exclusieve basis componenten zoals
kleppen, filters, schroeven, mengers, sluizen,
beladingsbalgen, persschroeven, trillers en
trilbodems naar de diverse industriële
sectoren in België en Luxemburg.

Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor: • fideliseren en maximaliseren van de bestaande klanten
• prospecteren van nieuwe opportuniteiten en toepassingen • opmaken en opvolgen van offertes • verzorgen van
demo’s • organisatie en deelname aan beurzen en diverse marketingacties • over al uw activiteiten
rapporteert u rechtstreeks aan de Afgevaardigd Bestuurder.
Functieprofiel: • technische opleiding elektriciteit, mechaniek, pneumatiek of gelijkwaardig door ervaring
• uitgesproken extravert en commercieel profiel • grote leergierigheid en innovatieve ingesteldheid
• goede talenkennis N/F/E • goed logisch en analytisch denkvermogen • een hands-on mentaliteit om
indien nodig ook praktisch te kunnen interveniëren in de field.
Functievoordelen: WAM biedt aan een uitstekende medewerker: • een zeer competitief salarispakket en alle nodige tools om effectief te kunnen werken • een goede opleiding • mogelijkheid om te werken vanuit home-office
• jobzekerheid in een zeer stabiele KMO • een grote mate van werkautonomie.
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, wordt u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd voor een persoonlijk
onderhoud. De aanwerving wordt exclusief begeleid door kantoor Antoon Bulcke.
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