Salesingenieur
Als salesingenieur kom je bij Savic Group in een organisatie terecht met een groeiambitie met een
innovatief en technisch uitdagend product.

Wat krijg je als salesingenieur bij ons?








Wij zijn een organisatie met een groeiambitie in een markt met nog heel wat potentieel en
een innovatief en technisch uitdagend product. Je krijgt de kans om mee in ons verhaal te
stappen en hierin je eigen hoofdstuk te schrijven. Afhankelijk van je interesses en je
potentieel kan je mee je eigen functie verder vormgeven.
Het familiale karakter van onze organisatie weerspiegelt zich in de respectvolle manier
waarop we met elkaar en onze klanten omgaan.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat je de balans tussen je werk en privé mooi in evenwicht kunt
houden. Wij werken 40u per week waardoor je naast 20 wettelijke dagen vakantie, voor een
voltijdse functie nog 12 bijkomende inhaalrustdagen krijgt.
Je krijgt een competitieve verloning met een stevig pakket aan extralegale voordelen
(maaltijdcheques, GSM, bedrijfswagen en tankkaart).
We zijn een no-nonsense omgeving waar toewijding, betrokkenheid en integriteit
belangrijke waarden zijn.

Waaruit bestaat je takenpakket als salesingenieur?
Na een inwerkperiode krijg je de verantwoordelijkheid over de jou toegewezen projecten.




Van zodra er een project is verkocht, word jij het aanspreekpunt van onze klanten.
Je zorgt ervoor dat ons montageteam alle informatie heeft om onze vernevelinstallatie op
een correcte manier te monteren.
Je volgt de uitvoering van de montage nauwgezet op en corrigeert waar nodig.

Nadat de vernevelinstallatie wordt geplaatst bij de klant, draag jij de volledige verantwoordelijkheid
over service en onderhoud.



Je maakt de nodige service contracten op en plant de juiste mensen in wanneer nodig.
Als een klant geconfronteerd wordt een probleem, zorg je voor de juiste oplossing.

Tot slot ben je ook verantwoordelijk voor administratieve taken eigen aan de functie.


Je staat in voor het opmaken van offertes, handleidingen en productbeschrijvingen.

Wat verwachten wij van onze salesingenieur?
Je bent een industrieel ingenieur elektromechanica met een oprechte passie voor techniek. Idealiter
heb je al een eerste werkervaring achter de rug. De verscheidenheid aan klanten vraagt ook van jou
telkens een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Je werkt graag in een omgeving waar snel

schakelen een frequente realiteit is. Verder neem je graag verantwoordelijkheid en is problemen
oplossen je tweede natuur.

Interesse of gewoon nieuwsgierig om wat meer te weten te komen?
Neem contact op met:


Katrien Doubel (zaakvoerder) via katrien@savic-group.com

