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Commercieel Projectleider Middenspanningsinstallaties
Franstalig België
Context:
Onze klant maakt deel uit van een dynamische holding in de technologische toelevering. Het bedrijf is
een vooraanstaande specialist in de installatie, uitbreiding, aanpassing, renovatie en onderhoud van
middenspanningsinstallaties van 3 tot 36 KV voor binnen- en buitenopstelling. Zowel binnen het
bedrijf als de holding is er een ruime expertise en ondersteuning voorhanden op het gebied van
technische vereisten, productenkennis, veiligheid en wetgeving.
Voor de Franstalige markt binnen België is onze klant op zoek naar de versterking met een
commercieel projectleider.
Toelichting vacature:
Na een grondige inwerking zal je instaan in voor de Franstalige Belgische markt.
Je volgt de bestaande klanten nauwgezet op.
Door middel van een gestructureerde en gerichte prospectie bouw je het klantenbestand verder
uit.
Je doorloopt zelfstandig het volledige verkooptraject: van prospectie, demonstratie, technische
uitleg, onderhandelingen, oﬀertes opmaken, oﬀertes opvolgen, het afsluitingsgesprek tot en
met de naverkoop.
Je staat de klant bij met technische informatie en kan zo meer diepgang geven aan het
verkoopstraject, hierbij kan je steunen op ruime technische expertise binnen het bedrijf en de
andere bedrijven binnen de holding.
Je kan steunen op een performant CRM-/ERP-pakket.
Afhankelijk van je talenten, belangstelling en inzet zijn verdere groeimogelijkheden voorhanden.
Proﬁel:
Je kan steunen op een hogere technische opleiding op bachelor of master niveau.
We verwachten van jou een grondige kennis op het gebied van elektriciteit.
Je kan reeds terugblikken op een succesvolle ervaring in een commerciële buitendienstfunctie.
Bij voorkeur heb je ervaring binnen de wereld van de industriële elektriciteit.
Je beheerst perfect het Frans, extra talenkennis (Engels en/of Nederlands) is een voordeel (geen
vereiste).
Je bent in sterke mate zowel klant- als resultaatgericht.
Je bent communicatief en kan goed autonoom werken.
Je bent detailbewust en voldoende vaardig met IT systemen.
Aanbod:

We bieden een uitdagende functie binnen een stabiele bedrijvengroep.
Er wordt een grondige inwerking voorzien met verdere
opleidingsmogelijkheden overeenkomstig jouw behoeften en ambities.
Er zijn reële doorgroeimogelijkheden voorhanden.
Land:
België

