INTERNATIONALE SALES- EN SERVICEMANAGER
Sector: België en omringende landen

Functie-inhoud: • U zorgt voor het opvolgen en
fideliseren van de bestaande klanten. • U volgt
prospecten en leads op. • U staat in voor het
opmaken en negotiëren van offertes met sterke
technische inslag. • U sluit deals af, behandelt vooren nacalculatie van offertes en volgt servicedossiers
op. • Sporadisch bezoekt u beurzen in het buitenland. • Uw tijdbesteding omvat ± 80 % intern en
20 % fieldwork. • Over al uw activiteiten rapporteert
u rechtstreeks aan de bedrijfsleiding.

Functieprofiel: • Een sterke technische
affiniteit is een must. • U hebt een hoger
opleidingsniveau of bent gelijkwaardig
door bewezen ervaring. • U hebt een
uitstekende taalvaardigheid Nederlands/
Frans en goede noties Engels en Duits.
• U hebt een uitgesproken extravert en
commercieel profiel met een sterk logisch
en analytisch denkvermogen. • U bent
bereid tot permanente bijscholing op
technisch en wettelijk sectorgebonden
voorschriften.

Functievoordelen: Aan een uitstekende medewerker biedt OVA • een zeer
competitief salarispakket met extralegale voordelen • een representatieve
bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job • een ruime werkautonomie • jobzekerheid en doorgroeikansen binnen een bedrijf dat in zijn
sector tot de top behoort.
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.
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

uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

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

OVA (www.ova.be) is gevestigd in Ardooie en ontwikkelt, bouwt en onderhoudt industriële voertuigen (oplegger-kipper, aanhangwagen, bulkwagen, ketting- of vijzeltransportbulk). De OVA-voertuigen worden voornamelijk in België en omringende landen verdeeld en kenmerken zich
door hun duurzaamheid en hoogtechnologische eigenschappen. Met het oog op het versterken van de marktpositie zien we op korte termijn uit
naar een performante (m/v):

