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Technisch Commercieel medewerker Binnendienst
Frigro N.V. , met hoofdzetel in het West Vlaamse Moorsele, is een gespecialiseerde groothandel
in koeltechniek, warmtepompen en koelcellen. Met een eigen kenniscentrum en een
uitgebreid productengamma (Coolcomponents, Aircomponents en Isocomponents) bieden
wij hoogtechnologische oplossingen voor installateurs in België, Nederland en Noord –
Frankrijk.
Ons team van 40 professionele werknemers wensen wij uit te breiden met een (m/v).
Functieomschrijving
• Hij / zij staat hoofdzakelijk in voor de opmaak van gerichte offertes die inspelen of de behoeften
van de klanten en rekening houden met de meest actuele producten en toepassingen.
• Op termijn levert hij/zij telefonisch technisch advies en ondersteuning aan onze klanten en
buitendienstmedewerkers.
• Bovendien zorgt hij/zij met zijn/haar ervaring en kennis voor de nodige instroom van nieuwe
ideeën en voorstellen die de basis vormen van onze reputatie als kennispartner.
Aanbod
• U komt terecht in een jonge, dynamische en familiale onderneming, aangestuurd door een
professioneel management, met een passie voor techniek.
• Veelvuldig klantencontact.
• Een solide werkgever met een stevige reputatie binnen de sector.
• Een eigen kenniscentrum en eigen productiefaciliteiten.
• Een gezonde onderneming die continu investeert in voorraden en nieuwe technieken.
• Optimale klantenondersteuning via internettools en vaktechnische opleidingen.
• Uw aanvangsloon omvat een marktconform basisloon, aangevuld met maaltijdcheques,
groeps- en hospitalisatieverzekering. Na een inloopperiode wordt dit aanvangsloon
aangepast in functie van Uw engagement en persoonlijke ontwikkeling binnen het team.
Profiel
• Wij zoeken een Bachelor in een technische richting die over voldoende commerciële flair
beschikt om technische data op een passende manier te vertalen naar een verkoopinstrument
voor zowel onze klanten, als voor onze interne medewerkers. Voor zover er voldoende
technische affiniteit aanwezig is, komen schoolverlaters of kandidaten met relevante ervaring
ook in aanmerking.
• U beschikt over de nodige PC-vaardigheden om te gaan met diverse technische selectieprogramma’s & andere ICT toepassingen.
• U beschikt over een goede kennis Frans en Engels.
• U kunt zelfstandig werken, maar door Uw collegialiteit liggen de teamdoelstellingen een stuk
dichter binnen bereik.
Bent u geïnteresseerd in deze vacature, neem dan contact op met:
reginald.ryckebosch@frigro.be of bert.decuypere@frigro.be.
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