BW T B ELG I U M NV ZO EK T:

Vertegenwoordiger DT
M/V/X

A ANBOD
• Een contract van onbepaalde duur
• Opleiding op maat
• Een sterk team dat – ondersteund door de multinationale groep – zijn marktpositie met u verder wil
uitbreiden
• Een stabiel en succesvol bedrijf, gerespecteerd in de markten waarin het actief is
• Een aantrekkelijk salaris en aantrekkelijke extralegale voordelen
• Een firmawagen
• Een GSM en laptop
UW TAKENPAKKET
• Dagelijkse rapportage aan de Sales Manager via het CRM-systeem
• Contactpersoon voor de sanitaire groothandel en installateurs in uw regio
• Prospectie
• Promoten van het loyaliteitsprogramma en het opleidingsprogramma
• Actieve aanwezigheid op opendeurdagen bij klanten
• Aanwezigheid op beurzen, events,… (occasioneel avond- en weekendwerk)
• Technisch-commerciële uiteenzettingen geven over waterbehandeling aan medewerkers van de
groothandel en installateurs
• Commerciële acties communiceren met zijn klanten
• Volgt wekelijks de offertes op die werden opgesteld door de technisch-commerciële binnendienst
• Geeft technische bijstand aan klanten
• Hij/zij biedt ondersteuning van de interne opleidingen
• Doet occasioneel werfbezoeken
• Hij/zij volgt de technische en kwaliteitsprocedures bij de bezoeken
• Marktinformatie verzamelen
• Onderhandelen met aankopers
• Ondersteuning bij de inrichting van de showrooms van klanten
• Administratieve afhandeling van wateranalyses
UW PROFIEL
• Moet kunnen bijdragen aan de verkoop van huishoudelijke waterbehandelingsproducten (filters,
waterontharders, …) bij de desbetreffende doelgroepen
• Moet in staat zijn om te kunnen onderhandelen op hoog niveau
• Bezit administratieve vaardigheden
• Moet in staat zijn om technische producten te kunnen verkopen
• Zeer vloeiend in Nederlands en Frans
• Minstens over een bachelordiploma beschikken
• Commerciële opleiding of werkervaring
• Ervaring in de bouwsector is een pluspunt!
• Kennis van gangbare informaticatools: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
• Kennis van een CRM-systeem is een pluspunt
• Persoonlijke kenmerken: empathie, open geest, commerciële feeling, stiptheid, georganiseerd,
teamspeler, flexibiliteit
UW CONTACTPERSOON
Loubna Nahjari
Loubna.nahjari@bwt.be
+32 2 758 03 18

www.bwt.be

