Consultant
Machinebouw, Verpakkingsmachines en Automatisatie
Bedrijfsintroductie:
Avercon bvba biedt een uitgebreid producten aanbod voor de sectoren: voeding, chemie,
vloerbekleding, distributie enz. Hierbij staat de creatieve automatisatie centraal. Wij bieden standalone machines aan en bouwen volledige productielijnen. Via interactie met de klant weten we een
goed concept te creëren, dat verder wordt uitgewerkt en resulteert in een hoogtechnologische
machine of productielijn.

Avercon ontwerpt, construeert en installeert in de ons omliggende landen maar ook ver daar buiten.
Flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid en deskundigheid staan hierbij centraal, waardoor onze klanten
een grotere productiviteit kunnen realiseren. Onze innovatieve KMO telt een 40-tal medewerkers die
dagelijks instaan om dit waar te maken.

Om dat team te versterken, kijken we uit naar een m/v:

Consultant

Functie omschrijving:
Als consultant werk je mee in het marketings- en verkoopsteam:






Je onderhoudt het bestaande klantennetwerk en bouwt dit klantenbestand ook verder uit
(nationaal en internationaal).
Je gaat bij klanten ter plaatse en dankzij jouw technische bagage weet je hen een gepaste
oplossing op maat voor te stellen.
Offertes worden door jou opgemaakt en onderhandeld bij klanten en prospects.
Je bent niet alleen de contactpersoon naar klanten en prospects toe, maar eveneens naar
jouw collega-projectleiders.
Je neemt actief deel aan de organisatie van marketing activiteiten zoals huisshows en
beurzen.

Profiel:









We mikken op een industrieel ingenieur (bvb. Elektromechanica, Werktuigkunde) of
gelijkgesteld door ervaring.
We appreciëren sterk jouw commerciële ervaring in investeringsgoederen.
Jouw analytisch inzicht vormt een zeer sterk punt.
Dankzij jouw expertise en communicatieve vaardigheden weet je vlot te overtuigen.
Goede organisator die zich gemakkelijk aanpast in nieuwe situaties.
Zelfstandig en flexibel naar buitenlandse verplaatsingen.
Talen: N/F/E/D
Persoonlijkheid:
Team player zowel intern als naar de klant toe
Je hebt zin voor ondernemen, verantwoordelijkheid en initiatief en bent klantvriendelijk
ingesteld
Punctueel met aandacht voor precisie en detail
Gedreven en resultaatgericht

Aanbod:
Je komt in een technisch zeer uitdagende en gevarieerde omgeving terecht, waar ruimte is voor
opleiding en creativiteit. Je krijgt de kans mee zaken te creëren en realiseren.
Doorgroeimogelijkheden zijn reëel. Billijk salarispakket volgens ervaring en verantwoordelijkheden.

Contact :
Verkoop jezelf aan :
Pierre Vanderbeke
Email: Pvanderbeke@avercon.be
Telefoon: 09 377 99 78

