Surveyour is de specialist in toepassing van GPS Meet-en uitzetapparatuur voor de bouw, Infra en Groen. Surveyour is
exclusief dealer in de Benelux van het merk CHC Navigation en Handheld. Maar ook verdeler van Pythagoras CAD Software.
Meten en uitzetten met GPS maken wij begrijpelijk en bereikbaar door onze scherpe prijsstelling en 1 op 1 support. Door
onze jarenlange technische en commerciële ervaring op het gebied van GPS, hebben wij alle kennis in huis om gebruikers
van GPS-meetapparatuur op de juiste manier te helpen.
Ter uitbreiding van onze capaciteiten komen graag in contact met een:

Account manager België (fulltime).
De baan
In deze commercieel-technische functie, ben je
verantwoordelijk voor alle facetten van het verkooptraject. Je
kent de klanten en bent op hoogte wat er speelt in de markt.
Het is een zelfstandige en veelzijdige functie waarbij je het
eerste aanspreekpunt bent voor onze klanten.
De taken bestaan o.a. uit:
•
•
•
•
•

nieuwe leads binnenhalen en je bent hierin proactief in jouw
werkgebied
product demonstraties geven met onze apparatuur op
locatie en/of bij de klant
benaderen en adviseren van potentiele klanten naar een
Surveyour oplossing met zijn mogelijkheden
begeleiding van het gehele verkooptraject (van lead tot
aftersales)
actieve deelname aan beurzen en evenementen

Jij
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid met veel
interesse voor technologie (bouw, infra, GWW en/of
agri). Je hebt een commerciële instelling en weet
met je communicatieve vaardigheden, technische
toepassingen om te zetten naar functionaliteit van
onze apparatuur. Je bent jezelf, Down-to-Earth net
zoals onze klanten.
Ervaring
•
•
•
•
•

minimaal 4 jaar relevante en aantoonbare
werkervaring in soortgelijke functie.
je beschikt over technisch inzicht
je bent proactief en resultaatgericht
je hebt een servicegerichte instelling
je beheerst de Franse taal in woord en geschrift.

Wij
Surveyour biedt je een aantrekkelijk salaris,
met flexibele arbeidsvoorwaarden passend bij
je verworven competenties. Daarbij stellen wij
een bedrijfswagen ter beschikking voor je
tewerkstelling in België en Luxemburg.
Surveyour geeft je een gedegen training,
waarna je zelfstandig aan de slag kunt. In een
job met alle vrijheid om de functie op je eigen
manier succesvol invulling te geven.

Reacties
Herken je jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je reactie per e-mail aan: alex@surveyour.eu
Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex Groenendaal, bereikbaar op
telefoonnummer: +32 14 76 23 88
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld en wordt gezien als een overtreding van de GDPR
wetgeving.
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