Vacature
Technisch commercieel
medewerker
Werkgeversomschrijving
Op zoek naar een job in een sterk gedreven innovatieve KMO? Sturen en optimaliseren van
microbiële en milieuprocessen is onze specialiteit! Al dan niet in samenwerking met industriële
partners, werken we continu aan een verduurzaming van morgen. Dankzij onze knowhow en
hands-on mentaliteit, slagen we erin hoog-toegevoegde waarde producten te ontwikkelen en te
vermarkten voor diverse sectoren. Kom jij ons team versterken?
Locatie
Industrieweg 122P, 9032 Wondelgem
Jobomschrijving
Als technisch commercieel medewerker sta je in voor het gehele verkoopproces van onze
bioproducten. Dit proces bestaat uit prospectie, opmaak offertes, organiseren correcte levering
producten, peilen naar tevredenheid klanten, margebewaking, kwaliteitscontrole,
productieproces, klantenportefeuille beheren en uitbreiden.
Je bekijkt en evalueert de verkoopcijfers.
Je rapporteert aan de operationeel directeur.
Profiel
● Je hebt bij voorkeur een verkoops/economische opleiding of bent gelijkwaardig door
ervaring
● Je hebt een aantal jaren werkervaring
● Je werkt vlot met de gangbare software (Word, Excel, Powerpoint, ...) en document
sharing systems
● Je hebt een vlotte mondelinge en schriftelijke kennis van Frans en Engels.
● Je staat gekend voor jouw klant- en teamgerichte aanpak
● Je bent flexibel
● Je bent sterk in plannen en organiseren
● Je kan budgetteringen opmaken en margeberekeningen uitvoeren
Aanbod
● Werk in een sterk gedreven KMO
● Een veelzijdige job met verantwoordelijkheid
● Een competitief salarispakket met extralegale voordelen
Contracttype
● Onbepaalde duur
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Vacature
Technisch commercieel
medewerker
●
●

Voltijds
Startdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatieprocedure
● Gelieve uw CV en motivatiebrief per e-mail te bezorgen aan kim.windey@avecom.be
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