Internal Product Specialist
VWR International bvba
VWR International is een wereldmarktleider op het gebied van distributie van wetenschappelijke
benodigdheden. Dankzij het zeer gevarieerde aanbod van producten en diensten doet VWR wereldwijd
zaken met uiteenlopende klantengroepen. Het bedrijf levert meer dan 1.200.000 producten van meer dan
2.500 fabrikanten aan meer dan 250.000 klanten in Noord-Amerika en Europa. VWR's primaire klanten zijn
actief in de farmaceutische, life science, chemische, technologische, voedingsmiddelen- en
consumentenproducten industrie. Andere belangrijke klanten zijn universiteiten en onderzoeksinstituten,
overheidsinstanties, organisaties die milieutests uitvoeren en basis- en middelbare scholen. VWR
International heeft dochterbedrijven in 20 landen, met bijna 6.100 werknemers. Het is de doelstelling van
het bedrijf om een optimale service te verlenen op het gebied van distributie van wetenschappelijke
benodigdheden. Het hoofdkantoor van de VWR International-groep is gevestigd in West Chester,
Pennsylvania
(VS).

Functieomschrijving:
Binnen het VWR Sales team bestaat een uitgebreide groep van product specialisten. Zij hebben elk hun
expertise binnen een specifiek gamma van onze omvangrijke catalogus. Op deze manier kunnen zij zowel
onze interne als externe klanten met raad en daad bijstaan om een optimale dienstverlening te garanderen.

Profiel:
TAKEN

●

Expertise ontwikkelen binnen je eigen gamma nl. Chromatografie en Chemie.

●

Algemene technische en commerciële ondersteuning bieden aan zowel externe als interne klanten
zoals de externe product specialisten, account managers en interne collega’s.

●

Beantwoorden van technische vragen over producten en toepassingen

●

Behandelen van product gerelateerde kwaliteitsklachten.

●

Zoeken naar alternatieve oplossingen binnen je eigen gamma.

●

Pro-actief handelen met het oog op klantentevredenheid en het bevorderen van de verkoopscyclus.

●

Opvolging van offertes en projecten.

●

In het algemeen goede contacten onderhouden met externe product specialisten, klanten en
leveranciers.

Apply on line at https://goo.gl/oePMfU

VAARDIGHEDEN, KENNIS EN ERVARING

Wij zoeken een gemotiveerde teamplayer :

●

Bachelor in de wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring

●

Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven

●

Stressbestendig

●

Een commerciële ingesteldheid

●

Goede communicatie vaardigheden

●

Kennis van het Microsoft Office pakketen Outlook

●

Kennis van SAP is een groot pluspunt

Aanbod:

Werken in een aangename en dynamische omgeving. Aantrekkelijk verloningspakket met
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering , maaltijdcheques en bonusplan. De flexibele
arbeidstijd en de toegekende vakantiedagen maken het mogelijk het perfecte evenwicht te vinden
tussen werk en privé. Healthmanagement staat immers hoog aangeschreven bij VWR International.

Apply on line at https://goo.gl/oePMfU

