EV Sales Officer (m/v)
Bij Electricea zijn we voor ondersteuning van ons verkoopteam per direct op zoek naar een
Technical-Sales Support medewerk(st)er. In deze functie heb je een vaste werkplek op ons
hoofdkantoor in Lauwe (bij Kortrijk). Vanaf die werkplek ben je de spin in het web en vervul
je de volgende activiteiten:

Taakomschrijving?
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Inkomende telefoons en facebook leads behandelen.
Afspraken inplannen voor verkoopbuitendienst
Verwerken van verkooporders in het backoffice systeem
Behandelt eventuele klachten van klanten en lost het probleem op indien nodig
Inplannen en opvolgen installaties en keuringen
Telefonische klantenondersteuning
Interne ondersteuning
Eerste linie Hotline.

Wie zoeken wij?
Je bent organisatorisch sterk, punctueel, flexibel en stressbestendig. Je bent een echte
teamspeler. Je kunt je werk goed organiseren, plannen en zelfstandig uitvoeren.
Verder ben je/heb je:
Goede kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal.
Algemene technische noties. Interesse in duurzaamheid en techniek en bereid om
jezelf te blijven ontwikkelen.
◼ Accuraat en haalt voldoening uit het scoren van orders
◼ Een proactieve houding, je durft initiatief te nemen
◼
◼

Wat bieden we jou?
◼ Een no-nonsense cultuur bij een echt familie bedrijf
◼ Interne opleidingsmogelijkheden
◼ Job in een uitdagende en toekomstgericht markt.

Interesse?
Wil je bijdrage aan een duurzamere samenleving en voldoe je aan het profiel? Dan
ontvangen we graag je cv en motivatie voor deze vacature!
Contacteer ons via: jobs@electricea.be

Meer over Electricea
Electricea is een onderdeel van het West-Vlaamse familiebedrijf Herman.De organisatie
heeft een vlakke en informele structuur. Directe communicatie tussen directie en
werknemers.
Primair richt Electricea zich als groothandel op de levering en installatie van laadstations,
energie opslag en energie management systemen aan automotive en installatiebedrijven.
Daarnaast voorzien we grote ondernemingen van laadoplossing voor hun eigen vestigingen
en bij werknemers thuis in de BeNeLux, Duitsland en Frankrijk.

