Interalu is al 50 jaar een gevestigde waarde in de ontwikkeling en productie van metalen plafonds en
klimaatplafonds. We zijn een 100% Belgisch bedrijf, zowel onze kantoren als onze productie bevinden zich in
Wilrijk bij Antwerpen. Intussen zijn we een internationale speler waarbij wij een stabiele en betrouwbare
partner voor onze klanten zijn. Door de inzet van al onze medewerkers groeit ons bedrijf elke dag. Daarom zijn
we nu op zoek naar volgend profiel:

Sales klimaatplafonds (m/v/x) - Vlaanderen (70%) Wallonië (30%)
Profiel:
-

Je bent technisch aangelegd en toont interesse voor HVAC
Bachelor of master in elektromechanica of bouw of gelijkgesteld door ervaring
Ervaring in de verkoop is een pluspunt. Interesse in sales een must.
Je kan goed met mensen om, je bent vlot in omgang.
Een gezonde dosis assertiviteit en een aangeboren verantwoordelijkheidsgevoel zijn je niet vreemd.
Je werkt nauwkeuring en zorgvuldig
Je communiceert vriendelijk, vlot en duidelijk zowel intern als extern
Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en je kan jezelf behelpen in het Frans.

Functieomschrijving:
Als gedreven sales medewerker sta je graag (potentiële) klanten te woord en ga je met hen op zoek
naar de best passende oplossing.
Een deadline of planning schrikt je niet af.
Klantendossiers kunnen op jouw stipte opvolging rekenen.
Je werkt zelfstandig met de nodige ondersteuning van collega’s.
Aanbod:
-

Je komt terecht in een financieel gezond bedrijf met groeipotentieel.
We belonen jouw inzet en motivatie met een aantrekkelijke verloning.
Je krijgt een opleiding op maat van jouw kennis en vaardigheden. Daarnaast kan je ook steeds rekenen
op de knowhow en de expertise van de verschillende afdelingen en collega’s.
We voorzien de nodige tools om je werk goed te kunnen uitvoeren: auto, gsm, laptop etc.
Interalu is een familiaal bedrijf waar ook geregeld plaats gemaakt wordt voor plezier en extra
activiteiten zoals sportieve events of gezellige babbels after-work. Ook dát is Interalu!

Herken je jezelf in deze omschrijving? Wil je een inkijk in het productgamma dat je zal vertegenwoordigen?
Bekijk dan onze website interalu.eu.
Kriebelt het om erin te vliegen? Stuur dan jouw actuele cv en je overtuigende motivatiebrief naar
jobs@interalu.eu!
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