TECHNICAL SALES
Sector Vlaanderen

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

Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor de verdere
uitbouw van het zakencijfer bij de carrosserie, dealers en de industrie in Vlaanderen. Dit houdt onder meer in: • prospecteren van
nieuwe marktopportuniteiten • opvolgen en ﬁdeliseren van bestaande klanten • promoten van onze producten in carrosserie bedrijven • opmaken en opvolgen van oﬀertes • technische support
en demo’s aan klanten • participeren aan marketingacties. Over al
uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan de bedrijfsleider.
Functieproﬁel: • hogere technische opleiding of gelijkwaardig door
ervaring • uitgesproken extravert en commercieel proﬁel • goed logisch en analytisch denkvermogen en grote leergierigheid • teamplayer • goede kennis informatica • vlot Nederlands en goede noties Frans en Engels • branche ervaring is geen must.
Functievoordelen: Inplasco mikt op een uitstekende medewerker
en biedt • een zeer attractief remuneratiepakket, bedrijfswagen
en alle nodige tools om te slagen in de job • een goede opleiding
• een ruime mate van werkautonomie in een internationaal georienteerd en leidinggevend bedrijf.
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.

Selectie & Individuele screenings

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

Inplasco BVBA
(www.inplasco.eu), gevestigd
te Temse, is een toonaangevende KMO gespecialiseerd
in de distributie, plaatsing en
onderhoud van poederlak- en
natlakverfspuitinstallaties in
België en Luxemburg.
Inplasco is exclusieve verdeler
van kwaliteitsmerken zoals
Gema, Devilbiss, Evercoat,
Binks, Ransburg en HangOn.
Onze klanten zijn voornamelijk actief in de industrie in de
brede zin, de carrosseriewereld en de automobielsector.
Wij zien op korte termijn uit
naar een performante M/V:

