Trislot (www.trislot.be) heeft een niet te evenaren
reputatie opgebouwd als producent van wedge
wire filtratie en separatie-elementen. De applicaties
van Trislot-producten situeren zich in de voedingsen brouwerijsector, de chemische nijverheid, de
afvalwaterbehandeling, de automobiel- en machinebouw en diverse andere industriële sectoren. Door
middel van een netwerk van agenten speelt Trislot
een leidinggevende rol als partner van veel inter
nationaal gerichte bedrijven. In het kader van de
verdere uitbouw van de commerciële organisatie zien
we op korte termijn uit naar twee getalenteerde (m/v)

junior internationale
sales engineers
Focus Europa - Focus Azië
Functie-inhoud:
U bent integraal verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van uw sector. Dit houdt onder meer in • rechtstreeks
opvolgen van de bestaande accounts en prospecteren van nieuwe klanten • ondersteunen van het bestaand agentennetwerk • coördineren en opvolgen van offertes • opzetten van marketingacties • samen met de engineering nieuwe
producten op basis van de Trislot-technologie ontwikkelen • zoeken en coachen van nieuwe agenten op nieuwe markten
• over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de general manager.
Functieprofiel:
• hoger opleidingsniveau (ingenieur, handelswetenschappen…) of gelijkwaardig door bewezen ervaring • uitgesproken
extraverte en commerciële persoonlijkheid • bereidheid tot frequent buitenlandse verplaatsingen • uitstekende talen
kennis N/F/E/D, voor de Europese markt is Duits zeer belangrijk • u bent zeer transparant in de communicatie en kan
agenten motiveren.
Functievoordelen:
Aan een ondernemend medewerker biedt Trislot de mogelijkheid om impact te hebben op de onderneming,
medezeggenschap en de garantie op snelheid van beslissen. Bovendien is Trislot een tof, zeer dynamisch bedrijf
met een mooie klantenportefeuille in een unieke markt.
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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