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CTS BeNeLux, dochtermaatschappij van het Duitse CTS GmbH is gespecialiseerd in ontwerp, verkoop,
inbedrijfstelling en dienst na verkoop van klimaattestapparatuur, corrosietestapparatuur, ontvochtiging- en
bevochtingingstoestellen voor de industrie.
Voor onze vestiging in Aalst zijn wij op zoek naar een

External Sales
Jobinhoud
Jouw speelterrein bevindt zich voornamelijk buiten de kantoormuren. Je beheert zelf je agenda waardoor je dag er
steeds efficiënt uitziet.
Met een uitgebreid en hoogkwalitatief aanbod aan simulatieapparatuur, stap jij op bestaande en potentiële klanten
af. Dit kunnen bedrijven in zowat elke sector zijn zoals voeding, automobiel, lucht- en ruimtevaart, ... . Uiteraard
is jouw technische kennis van groot belang om de klant te begeleiden in zijn keuze. Het bewaren van dit contact
zodat het uitgroeit tot een lange termijnrelatie is jouw doel.
Bij ons krijg je een reeds goed uitgebouwd netwerk, waarbij het updaten van nieuwigheden van vitaal belang
zijn. Je wisselt deze vertrouwde omgeving van bestaande klanten af met het scannen van de markt van nieuwe
ontwikkelingen. Jíj biedt hen de ideale oplossing voor het testen van hun innovatieve producten.
Hiervoor kan je rekenen op ondersteuning van jouw collega's. Technici, Sales engineers en management met jaren
ervaring. Samen werken jullie een goed onderbouwd dossier uit dat je tevens mag gaan voorstellen én opvolgen.
Een zeer veelzijdige technical sales positie, in een aangenaam en collegiaal kader!
Gewenst profiel
•
•
•
•
•
•
•

je bent technisch geschoold of hebt ervaring in technische installaties
...een kameleon in de verkoop? JA, dat ben jij!
de voortrap geven in lange termijnprojecten, geeft jou evenveel voldoening dan de snelle verkoop;
dankzij jouw maturiteit en go-getter attitude, verdien je het volste vertrouwen om zeer autonoom te werken
je bent altijd al met techniek bezig geweest en je wil je kennis verruimen tot het commercieel
onderhandelen
je spreekt Nederlands, Frans en Engels
je woont bij voorkeur binnen een straal van 40km rond Aalst.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Wij bieden u een uitdagende job met een grote zelfstandigheid.
Een aangename werksfeer in een open bedrijfsklimaat.
Opleiding door ervaren medewerkers in binnen- en buitenland.
Een grote zelfstandigheid in de uit te voeren taken.
Goede verloning, in overeenstemming met uw opleiding en ervaring.
Bedrijfswagen, laptop, smartphone, ...

Hoe solliciteren
Uw sollicitatie en CV kan u per mail sturen naar sales@ctsbenelux.be of per post naar
CTS BeNeLux
Dienst HR
Wijngaardveld 2G
9300 Aalst

