Amcal

pompen

AMCAL POMPEN is een expansieve, familiale KMO gevestigd in Lichtervelde. Wij zijn
gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van pompen en compleet uitgewerkte pompsystemen,
alsook het uitvoeren van service én onderhoud. Om ons team te versterken, zoeken wij een (m/v)

Sales Engineer (Ba/Ma)
Functie-omschrijving :
Als uithangbord van Amcal Pompen win je snel het vertrouwen van onze bestaande en nieuwe
klanten Je staat in voor de behoeftebepaling bij de klanten. Je werkt in samenwerking met het intern
team een pompsyteem op maat uit en brengt dit met overtuiging aan de eindklant over. Je start met
de verkoop in West –en Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Je werkt zowel op lange termijnrelaties als
op het winnen van projecten op kortere termijn.
Profiel :
• Je kan projectmatig werken, individueel en in team
• Je beschikt over een technische opleiding (Ba of Ma) of voldoende technische kennis door ervaring
• Je opent makkelijk deuren en bent een vertrouwenspersoon voor je klanten
• Je houdt ervan om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen
• Je ziet opportuniteiten liggen en stelt zo je eigen agendaplanning op
• Je bent dynamisch, flexibel, enthousiast en stopt pit in je job.
• Je hebt de nodige maturiteit om gesprekken en onderhandelingen op verschillende niveaus te
onderhouden
• Je werkt resultaatgericht en kan de klant helpen bij dé oplossing voor zijn probleem
•Je bent bereid om minstens 50% van je tijd te besteden aan klantenbezoeken
Wij bieden :
• ruime interne opleiding
• Een boeiende functie in een financieel gezond, dynamisch groeibedrijf.
• Zeer afwisselende uitdagende functie
• Ruimte tot initiatiefname
• Hoogstaande reputatie in de markt, verdeler én servicepartner van topmerken
(Grundfos, KSB , Seepex)
•U komt terecht in een familiale omgeving met een teamgerichte manier van werken.
•Via uitstekende service en flexibiliteit worden beloften aan eindklanten waargemaakt.
• een volwaardig loonpakket dat overeenstemt met je profiel en je ervaring.

Sollicitatiebrief
met cv naar :

Amcal Bv
Tweelindenstraat 13 • 8810 Lichtervelde
Tel : 051/72.44.72 • pompen@amcal.be

