Sales Engineer (M/V)
Somati Systems (www.somatisystems.com) is een Belgische groep gevestigd in Aalst. We zijn specialist
en marktleider in complete en geïntegreerde (brand)veiligheidsoplossingen.
Ca. 120 professionals staan in voor de studie, het ontwerp, de uitvoering alsook het onderhoud van
deze systemen. Wij onderscheiden ons op de markt door het aanbieden van totaaloplossingen op maat
van de klant.
Om het Sales-team te versterken, zijn we op zoek naar een:
Sales Engineer (m/v)
Je taken:


Je analyseert klantvragen en zet deze om naar doelgerichte offertes in samenwerking met de
technisch commercieel binnendienstmedewerker;



Je focust je voornamelijk op uitbreidingen en aanpassingen van de bestaande installaties



Je doet aan marktverkenning en signaleert trends



Je verzorgt het relatiebeheer van de klantenportefeuille met als doel het verhogen van resultaat,
omzet en marge;



Je rapporteert op een spontane en regelmatige basis de forecast naar directeur verkoop en
marketing

Je profiel:


Opleiding: Bachelor Industriële Wetenschappen, Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring



Je bent drietalig NL/FR/ENG.



Je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden.



Een technische kennis van brandbeveiligingsnormen en –systemen is een troef



Je hebt een grondige technische kennis van Microsoft Office toepassingen



Je kan zoals in team als zelfstandig werken



Je bent resultaat- en klantgericht



Je beschikt over de nodige flexibiliteit



Je bent in het bezit van Rijbewijs B

Aanbod:


Grondige introductieperiode en een voortdurende ontwikkeling via opleiding en coaching.



Een competitief salarispakket met extra-legale voordelen: bedrijfswagen, laptop, GSM,
maaltijdcheques, groepsverzekering.

Wil je meer weten over Somati Systems surf dan zeker naar www.somatisystems.com
Interesse?
Geïnteresseerde kandidaten sturen hun curriculum vitae met grondige motivatie naar Somati Systems,
t.a.v. Ellen Walravens (personeelsdienst), Industrielaan 19, 9320 Erembodegem. E-mail:
ellen.walravens@somatisystems.be
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