commercieel technisch aankoper
Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk
voor • aankoop onderdelen en wisselstukken • magazijn
beheer (o.a. supervisie stockbeheer, voorbereiding
aankopen, follow-up productieplanning) • assistentie
productieontwikkeling • prijsstelling onderdelen
• garantiedossiers naar leveranciers toe • prospectie
op aankoop • beursbezoeken • klantenontvangst
(verkoop nieuwe en gebruikte machines en onderdelen)
• communicatie met de externe verkopers rond leads
• over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan
de bedrijfsleider.

Functieprofiel: hoger opleidingsniveau (master/bachelor)
of gelijkwaardig door ervaring • u bent zeer commercieel
ingesteld en hebt een goede technische affiniteit • u bent
geboeid door land- en tuinbouw • u bent een geoefend
pc-gebruiker • talenkennis N/F/E • verantwoordelijkheids
zin, zelfstandigheid en een communicatieve ingesteldheid
kenmerken uw persoonlijkheid • daarenboven beschikt u
over leidinggevende capaciteiten.

Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker
biedt Delvano een competitief remuneratiepakket
• uitstekende carrièrekansen op termijn (onder meer
doorgroeimogelijkheden op directieniveau) • jobzekerheid
binnen een gerenommeerd bedrijf • een goede opleiding
en een aangename werksfeer.

Interesse voor 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.
Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke.

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 22 17 92 - Fax: 051 25 36 50 E-mail: info@antoonbulcke.be
www.antoonbulcke.be

Erkend wervings- en selectiebureau VG. 60/B - Lid van Federgon

Delvano (Hulste-Harelbeke) is een gerenommeerd constructeur van zelfrijdende, getrokken en gedragen sproeimachines voor de
land- en tuinbouw. Op het vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid en technische innovatie bouwde het bedrijf ten opzichte van de
concurrentie een zeer sterk imago uit. De voornaamste markten zijn België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. De markt wordt
benaderd via een uitgebreid service-dealernet. De bedrijfscultuur kenmerkt zich door een doe-mentaliteit, flexibiliteit en markt
gerichtheid. Om de interne organisatie verder te verstevigen, kijken we op korte termijn uit naar een uitstekend (m/v):

