The leader of the pack.
Als uitvinder van de moderne torenkraan zet
WOLFFKRAN mijlpalen in de kraantechniek. Een
WOLFF is het logistieke centrum van de bouwplaats, dat is opgericht voor een economisch en
intelligent gebouw.

Ter versterking van ons team in Bornem, Antwerpen, zoeken wij zo snel mogelijk een zeer gemotiveerde

TECHNISCH VERKOPER BUITENDIENST (M/V)
Jouw Functie
•
•
•
•
•
•
•

Verhuren en verkopen van torenkranen
Verdere uitbouw bestaand netwerk
Opvolging van bij het opstellen van de oﬀerte in SAP tot bij de betaling van de fakturen
Werfopvolging montage- en demontage-voorwaarden
Marktprospectie en analyse BeNeLux
Klantenbeheer
Flexibiliteit

Jouw Profiel
• Technische en/of Saleskracht
• Grondige kennis en een aantal jaren ervaring in de bouwmaschinenwereld (evtl. Torenkranen) en buitendienst
• Goede technische basiskennis
• Zelfstandig, verantwoordelijk en dynamische vaardigheden
• Doelgericht en klantenbewust handelen
• Talenkennis: NL · FR · D · E

Uw toekomstperspectief in het WOLFF-Team
De distributie van geavanceerde merkproducten met een intensieve behoefte aan technisch advies daagt u uit.
U presenteert en beheerst uw assortiment met vertrouwen en plezier. Wij bieden een internationaal georiënteerd,
uitgebreid takenpakket in een ambitieuze onderneming met een hoog groeipotentieel. U krijgt de vrijheid om
uw persoonlijke krachten te gebruiken. U neemt zelf initiatief en plant uw activiteiten, bent verantwoordelijk,
dynamisch en goed georganiseerd. Hierbij wordt u optimaal ondersteund door een gemotiveerd team.

Uw volgende stap
Aarzel niet langer en stuur je volledige CV met je snelstmogelijke startdatum en loonsverwachting door.
Kandidaturen met uitgebreid CV te richten aan F.Vanhoorebeke@wolﬀkran.be of per post.
We kijken ernaar uit u te leren kennen.

WOLFFKRAN is internationaal producent, verhuurder en serviceprovider van torenkranen met dochterondernemingen in Europa, het Midden-Oosten en de VS. Toptechnologie en kwaliteit, voor iedere klant of werf
hebben wij de optimale oplossing. Absolute betrouwbaarheid, Top service en de nauwe betrokkenheid met
onze klanten heeft WOLFFKRAN reeds tientallen jaren aan de top gebracht. Deze positie wensen wij verder uit
te bouwen met gemotiveerde medewerk(st)ers, permanente innovatie en doelgerichte expansie.
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