INTERNAL SALES ENGINEER (M/V)
Regio: Vlaanderen – Kantoor Gent

Swegon Belgium NV is een filiaal van de Zweedse firma Swegon AB die zelf deel uitmaakt van de Groep Latour.
Swegon AB produceert en verkoopt producten en oplossingen voor ventilatie en klimatisatie. Ze bezit 8 fabrieken
en laboratoria in Zweden, België, Finland, Engeland en Italië.
De jaarlijkse omzet van de Groep Swegon bedraagt 400 miljoen euro en heeft ongeveer 2000 werknemers in
dienst. Neem een kijkje op onze website www.swegon.com voor meer informatie.

Taken:






U werkt ondersteunend voor de commerciële buitendienst door het maken van offertes en selecties
U kunt lastenboeken en plannen interpreteren en hieruit de juiste selecties maken
U geeft technische en commerciële ondersteuning aan de klanten
U kunt zelfstandig werken in een jonge en dynamische werkomgeving
U rapporteert rechtstreeks aan de Business Unit Manager.

Profiel:






U hebt een Master als industrieel ingenieur of een Bachelor in industriële wetenschappen of u beschikt
over een paar jaar ervaring in de HVAC-sector in offertedienst of verkoop
U bent klantgericht, positief ingesteld en georganiseerd
U maakt deel uit van een jong en dynamisch team en werkt nauw samen met uw collega’s van de commerciële buitendienst.
Je bent een gemotiveerde teamspeler die stressbestendig is en zelfstandig aan verschillende projecten
kan werken
U bent Nederlandstalig met een degelijke kennis van het Engels en een basiskennis van het Frans

Aanbod:







Een afwisselende functie in een firma in volle groei dat deel uitmaakt van een grote, Europese Groep
Een verloning in functie van uw ervaring aangevuld met extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques, bonussen.
Groepsverzekering
Hospitalisatieverzekering - DKV.
Mogelijkheid om na een paar jaar door te groeien naar een commerciële buitendienst functie
Het bedrijf is goed gelegen, vlak naast de autosnelweg en eveneens gemakkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer.

Heeft U interesse in deze job?
Neem dan contact op met SWEGON BENELUX NV – Brusselsesteenweg 159 – 9090 Melle, tav Edward
Viville, op het telefoonnummer 09/324 21 55 of stuur een mail met uw gegevens naar
Edward.viville@swegon.be

