Opgericht in 1968, heeft Elneo (vroeger Technofluid) op de Belgische markt een uitmuntende reputatie
opgebouwd op het gebied van compressoren, pneumatica en instrumentatie. In elk van deze domeinen
garandeert Elneo aan haar klanten een complete service op maat.
Elneo heeft exploitatiezetels te Awans, Wetteren en Olen.
Elneo legt de nadruk op de menselijke ontwikkeling en staat voor waarden als respect, vertrouwen, dialoog en
teamspirit.
Raadpleeg voor meer informatie onze website : www.elneo.com

Ter versterking van ons team te Wetteren, zoeken wij een:
SALES ENGINEER PNEUMATICA
Regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
Je functie:
Je bent, binnen de regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, verantwoordelijk voor de duurzame
samenwerking tussen Elneo en haar klanten.
Je verzorgt de promotie en de verkoop van producten van de afdeling Pneumatics.
Je verleent de klanten deskundig technisch advies.
Je staat in voor de prospectie van nieuwe klanten en de uitbreiding van de bestaande klantenportefeuille.
Je streeft ernaar lange-termijnrelaties uit te bouwen met de klanten.
Je profiel:
Je hebt met succes je studies Bachelor Industriële Wetenschappen Electromechanica afgerond of je
bouwde een gelijkwaardige kennis op door ervaring.
Je ervaring in de verkoop van industriële producten is een pluspunt.
Je kennis van pneumatica en/of hydraulica of industriële maintenance is een duidelijke troef.
Je bent een overtuigende onderhandelaar met een sterk commercieel inzicht.
Je realiseert je commerciële doelstellingen door zelfstandig je taken uit te voeren betreffende verkoop,
verkoopbevordering en relatiebeheer; niettegenstaande hou je ook van teamwerk.
Je bezit zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Je slaagt er in alle omstandigheden in om efficiënt en zorgvuldig te werken.
Je getuigt van ondernemerschap, je hebt zin voor initiatief en je reageert proactief.
Je bent Nederlandstalig, maar je communiceert ook vlot in het Engels. Kennis van het Frans is een pluspunt.
Je kan goed overweg met informaticatools.
Ons aanbod:
Wij bieden je een boeiende en afwisselende functie aan binnen een dynamisch en menselijk bedrijf, waar
het welzijn van de medewerkers een prioriteit is.
Een contract van onbepaalde duur.
Een competitief salarispakket (inclusief bedrijfswagen, GSM, groepsverzekering, …).
Mogelijkheid tot opleiding en persoonlijke ontwikkeling.
Ondersteuning door ervaren personen.
Vragen ?
Heb je vragen over de precieze invulling van deze functie, contacteer dan de Heer Danny WILLEMS,
Verantwoordelijke Pneumatics (Danny.Willems@elneo.com) of telefonisch (09.326.76.23)
Interesse ?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, bezorg dan je motivatiebrief en je CV per email aan Mevrouw
Isabelle BAEKE, HR & Site Manager op volgend adres : Isabelle.Baeke@elneo.com

