VACATURE: Technisch – Commercieel
medewerker ZZED Lift Solutions
We zijn actief in liften volgens de machinerichtlijn
We zijn specialist in rolstoelliften, huisliften, goederenliften en
autoliften
KMO – kantoor gelegen in Hasselt

Doel - maatoplossingen voor iedere klant
• Je hebt goesting en wil werken
• Je bent pas afgestudeerd, ervaring mag, maar moet niet. Als je openstaat voor nieuwe dingen, leren we je alles wat
nodig is
• Je weet dat een job van “9 to 5” niet echt bestaat
• Je komt terecht bij een nichespeler en dit is zeer uitdagend
• Je helpt mee om gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking
• Je hebt een technische bagage zodat je inzicht hebt/krijgt in plannen van liften en gebouwen
• Je calculeert, maakt en verstuurt offertes
• Je helpt projecten begeleiden en communiceert met de verkoper en montageploeg
• Je meet liften op ter plaatse bij de klant
• Je gaat in het begin mee projecten installeren om zo inzicht te krijgen in de producten
• Je volgt mee technische problemen op van uw projecten (na-service)
• Je moet niet het warm water uitvinden, maar wel logisch kunnen denken en oplossingen zoeken
• Je bent een volharder en verliest niet snel de moed
• Je bent vlot in Word, Excel, Internet
• Af en toe gaan we eens naar een fabrikant in het buitenland, daarom is het handig dat je wat talen spreekt
• De wereld is een dorp, dus Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn talen die we dagdagelijks gebruiken
• We werken in de Benelux, maar vooral in België, dus een goede kennis van Frans is een pluspunt
JIJ MAG
• Offertes maken
• Projecten opmeten, bestellen en opvolgen
• Overleggen – van het budget en de projectinhoud met de commercieel verantwoordelijke
• Communiceren – met de teams op de werven, leveranciers, onderaannemers,…
PROFIEL
• Bachelor of Master in bouwkunde of techniek met een vleugje commercialiteit.
• Communicatief – je houdt contact met de klanten en de collega’s
• Kundig – in het gebruik van Word & Excel & Internet
• Organisatorisch – Initiatiefnemer – Dynamisch – Technisch aangelegd – marktgericht
• Talen – Nederlands, Engels, Frans (Duits is een troef)
• Nauwkeurig - bij de pinken - voorzichtig - empathisch
JIJ VERLANGT NAAR
• Vrijheid & verantwoordelijkheid
• Stabiele werkomgeving & collegialiteit
• Een degelijke opleiding en begeleiding
• Een gedreven team waarin collegialiteit, enthousiasme en creativiteit voorop staan
• Training en opleidingsmogelijkheden afgestemd op jouw profiel en krijgt de tijd om hierin te groeien.
• Correct verloningspakket & s
• Stabiele werkomgeving in een groeiende markt

JOBGERELATEERDE COMPTENTIES
• Met de klant onderhandelen over de technische en financiële oplossingen. Afspraken contractueel vastleggen
• De noden van een (potentiële) klant analyseren in termen van uitvoerbaarheid en rendabiliteit
• Technische en financiële oplossingen ontwikkelen en uitwerken in bestekken, voorontwerpen, lastenboeken, offertes,
prijsopgaven
Persoonsgebonden competenties
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
• Commercieel zijn
• Plannen ordenen
• Zin voor nauwkeurigheid hebben
AANBOD
Contract van onbepaalde duur.
IBO is mogelijk
PLAATS TEWERKSTELLING
Zeilstraat 19 3500 HASSELT, en verder het hele land…
VEREISTE STUDIES
• Master: Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie
• Prof. bach.: Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie
• Prof. bach. Bouw
of gelijkwaardig door ervaring.
WERKERVARING
• Minstens 2 jaar ervaring
TALENKENNIS
• Nederlands (zeer goed)
CONTRACT
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds
SOLLICITEREN
CV naar Werner Maris via werner@zzed.be
Zeilstraat 19 - 3500 HASSELT (Belgium)
Tel.: +32/ 11/ 60.35.40
https://www.zzed.be
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