technical manager
Functie-inhoud: In deze belangrijke functie bent
u verantwoordelijk voor • efficiënt reageren op
telefonische oproepen van klanten i.v.m. technische
problemsolving • geven van technische opleidingen
aan klanten en interne technische medewerkers van
RAS • opmaken van technische offertes • geven van
productdemonstraties in de showroom • gezien de
snelle evolutie in productinnovaties is permanente
technische bijscholing noodzakelijk • over al uw
activiteiten rapporteert u binnen SAP.

Functieprofiel: • young potential met
een passie voor techniek • technische
opleiding op bachelorniveau (IT elektromechanica - ICT - …) • ervaring
is een voordeel maar geen must • sterk
logisch en analytisch denkvermogen
• verbaal performant i.f.v. het geven van
opleidingen • extraverte en transparante
teamplayer • talenkennis Nederlands/
Frans/Engels.

Functievoordelen: Aan een uitstekend medewerker biedt RAS • een zeer
competitief en stimulerend remuneratiepakket met extralegale voordelen
• alle nodige tools om te slagen in de job • een goede opleiding en logistieke
ondersteuning • jobzekerheid binnen een dynamisch en leidinggevend bedrijf
• een aangename werksfeer en 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, 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

RAS (www.rassecurity.com) is op de Belgische markt leidinggevend importeur en verdeler van een exclusief gamma beveiligingstoestellen
en toebehoren (toegangscontrole, brandbeveiliging, camerabewaking, inbraakpreventie, detectoren, batterijen). Het gamma bestaat uit
topmerken zoals Bosch, Risco, Sefica, Enersys, Satel, Honeywell … en wordt verdeeld naar erkende installateurs. Het bedrijf is gevestigd
in Kortrijk en telt ± 20 hooggekwalificeerde medewerkers die samen een omzet realiseren van ± 10 miljoen euro. Stabiliteit in manpower is
een sterk punt van het bedrijf, samen met inzet, knowhow en service. Met het oog op het verstrekken van een optimale technische support
van de verkoop en de klanten kijken we op korte termijn uit naar een uitstekend (m/v):

