AVK Belgium, deel van de Deense AVK groep met vestigingen en productiefaciliteiten in meer dan 50
landen, is sinds de oprichting in 1993 een begrip en gevestigde waarde op de Belgisch-Luxemburgse
markt.
Als marktleider ondersteunt en adviseert AVK haar klanten in zowel industrie, water en gas als
waterzuivering en brandbestrijding.
Met zowat alle types afsluiters, hydranten en toebehoren ontzorgen wij dagelijks, met de glimlach,
al onze klanten.
Als ontzorgen en adviseren jouw tweede natuur is en je ook nog eens gebeten bent door techniek
dan ben jij morgen ongetwijfeld onze nieuwe collega.
Want, door onze permanente groei zijn we op zoek naar een enthousiaste collega voor onze
Technische afdeling.

Technical Inside Sales
Functieomschrijving:
Als Technisch Inside Sales ben je mee verantwoordelijk voor de technische en commerciële
ondersteuning van verschillende projecten.

Je taken daarbij zijn:
•
•
•
•
•
•

Je bent in staat om technische vraagstukken en requirements te analyseren, te vertalen en
uit te werken en zo te komen tot een aanbieding.
Je bedenkt eventuele alternatieven.
Je werkt nauw samen met de external sales collega’s, het engineering team en onze
partners.
Op basis van de vraag of project van de klant werk je aan een totaal oplossing.
Je vraagt technische informatie en offertes op om een correcte aanbieding te maken.
Je staat in voor een transparante en professionele communicatie

Vereisten:
Alles rond de producten, de toepassingen en onze partners daar krijg je de eerste maanden
voldoende opleidingen rond.
Heb je nog andere troeven? Zoals bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Een Bachelor diploma in een technische opleiding is een plus
Je bent niet bang van de telefoon en communicatie schrikt je niet af
Je bent commercieel en oplossingsgericht ingesteld
Techniek en technische processen boeien je uitermate
Je werkt accuraat, planmatig en nauwkeurig en je doet dit graag in team verband
Als internationale groep is naast het Nederlands en het Frans een aardig mondje
Engels heel belangrijk

•
•

Persoonlijkheid: zelfzeker, doelgericht, communicatief, enthousiast, alert, actief,
volhardend, punctueel, vastberaden
Een rijbewijs, altijd handig voor verplaatsingen

Aanbod:
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een gezonde onderneming waar je op de werkvloer onmiddellijk
de dynamische en familiale sfeer ontdekt
Ondernemende initiatieven worden steeds aangemoedigd
In deze functie moedigen we creativiteit en zelfontplooiing sterk aan
Korte interne communicatielijnen
Een grondige interne opleiding, aangevuld met opleidingen met onze partners
Een correcte verloning aangevuld met extralegale voordelen

Interesse? Contacteer ons: hr@avkvalves.be

