Functietitel: Solution Engineer
Bedrijfsnaam: Avalue
Bedrijfsvoorstelling:
Bruisen van passie! Dat is waar AValue voor staat. Passie voor HR, service, KMO-klanten, maar
bovenal een passie voor mensen.
Onze open communicatie met een gezonde dosis humor stimuleren de goesting om er
telkens 200% voor te gaan. Elke collega heeft zijn eigen unieke waarde, “A Value” die wij
koesteren. Samen gaan we op zoek naar waar jouw persoonlijke sterkte ligt en zorgen daarbij
voor de juiste fit met één van onze klanten.
We begeleiden jou doorheen de sollicitatie vanaf de eerste telefonische screening tot je aan de
slag bent bij onze klant. Meer nog, zelfs daarna staan we klaar voor jou om vragen of
moeilijkheden op de lossen.

Onze klant is sinds zijn oprichting uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 50 dochtermaatschappijen
wereldwijd. Deze jarenlange expertise maakt van hen een sterke, betrouwbare en innovatieve partner in
magazijninrichting automatisatie en logistieke oplossingen.
5 natuurlijke waarden:

-

Werkplezier: Lachen is gezond!
Professionaliteit: We zijn specialist in HR en stralen dit uit in onze correcte dienstverlening.
Collegialiteit, of zelfs thuiskomen. Samen lachen, samen huilen, samen groeien.
Passie voor zowel klanten, als sollicitanten en de collega’s.
Eerlijkheid: alles kan en mag gezegd worden.

Voor en door een KMO, samen sterk!

Jobomschrijving
Als Solution Engineer ben je een belangrijke pion binnen hun project team.
In deze rol ondersteun en adviseer je de project sales, m.b.t. data analyse en conceptueel design van een
complex magazijn. Door je technische know how en sterke tekencapaciteiten, werk je offertes en nieuwe
ontwerpen optimaal uit en doe je de nodige berekeningen.
Kortom, jij bent de spil tussen sales, project management, klant en leveranciers.

Profiel




Je hebt een masterdiploma Industrieel Ingenieur of een Professionele Bachelor Elektromechanica.
Ervaring binnen de logistieke wereld is een pluspunt maar geen must, ook schoolverlaters met een
sterke affiniteit met techniek en automatisering komen in aanmerking.
Je kan analytisch en probleemoplossend denken, neemt graag verantwoordelijkheid en ervaart
zelfstandig werken als een plus.





Je hebt kennis van AutoCAD of het aansturen van elektrische componenten, WMS, WCS en PLC zijn
geen vreemde begrippen voor jou.
Naast Nederland en/of Frans, spreek je ook vlot Engels. Duits is een plus.
Je bent extravert, communicatief en een rasechte teamplayer.

Aanbod
Wij bieden jou een gevarieerde functie binnen de boeiende wereld van de logistiek, waar ruimte is voor
initiatief en professionele ontwikkeling. Naast een aantrekkelijk verloningspakket gebaseerd op jouw
competenties en uitstekende secundaire voorwaarden, krijg je ook regelmatig interne en externe opleidingen.
Dit om helemaal up-to-date te blijven binnen een steeds evoluerende logistieke en technologische omgeving.

Contactpersoon
Julie Lambrechts krijgt graag je mailtje in haar mailbox: julie@avalue.be

