Zin in een nieuwe uitdaging? Word “Warscollega”!
Ben jij hands-on, ambitieus & gedreven, met een voorliefde voor een technisch product en
zie jij het zitten om ons team te komen versterken? Bezoek onze website voor meer info en
lees snel verder:

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER (M/V)
Tweetalig: met als moedertaal Frans en tweede taal Nederlands.

Jouw takenpakket
Als technisch commercieel medewerker ben je een belangrijke speler binnen je team. Het
onderhouden en uitbouwen van (bestaande) klantencontacten is een belangrijk aspect van
je job. In samenspraak met je collega’s van de commerciële binnendienst ga jij naar de
klanten om hen te begeleiden en (technisch) te ondersteunen in hun proces, gaande van een
commercieel gesprek tot een technische bespreking. Je rond het proces af na 100%
klanttevredenheid en oplevering van de werf.
Door je technische kennis en ervaring in de bouw speel je in op de vraag van de klant en bied
je een geschikte oplossing. Gezamenlijke doelstellingen worden bereikt door een nauwe
samenwerking tussen het commerciële team, de klanten, de productie én de buitendienst. Jij
bent de lijm om binnen de firma de verschillende afdelingen te verbinden. Jij bent een
belangrijk aanspreekpunt van de klant, maar ook voor je collega’s. Je stelt zelf offertes en
dossiers op en staat in direct contact met de klant. Ter plaatse, op de werf neem je deel aan
(werf)vergaderingen en volg je alles mee op van A tot Z.

Jouw talent
Je bent ondernemend en zorgt voor een pro-actieve manier voor klanttevredenheid; door
een goede communicatie (zowel intern als extern), duidelijke (werf)verslaggeving, met een
hands-on mentaliteit en veel zin voor verantwoordelijkheid.
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Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring
Commerciële én technische affiniteit
Minimum 5 jaar relevante ervaring
Zeer goede talenkennis van Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod
✓
✓
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Een unieke kans om je talenten te ontplooien in een gezonde en groeiende
onderneming.
Ruime mogelijkheden tot eigen initiatief, verantwoordelijkheden en verdere
bekwaming.
Uitstekende verloning met heel wat extralegale voordelen.

Solliciteren
Heb je interesse? Stuur je CV en een korte motivatie naar personeel@warsco.be.

