Al meer dan 20 jaar kunnen bedrijven bij Vanparijs Engineers – deel van de groep EDF Luminus - terecht voor
gespecialiseerd advies en oplossingen in het domein van ononderbroken stroomvoorziening en decentrale
energieproductie. Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden onze installaties volledig op maat en volgens de behoeften van
onze klanten in België, Frankrijk en Zwitserland.

International Sales for Rental Solutions (m/v)
Verhuur mobiele UPS-installaties

UPS wat? Neen, niet de pakjesdienst... In onze business hebben we het dan over Uninterruptible Power Supply, dynamische
UPS-systemen met kinetische energieopslag die de stroomtoevoer beveiligen in datacenters, banken, luchthavens,
ziekenhuizen en alle andere bedrijven waar het net 100% betrouwbaar moet zijn.
Naast vaste UPS-installaties, zorgen wij ook voor tijdelijke back-up met onze vloot van mobiele UPS-systemen in container,
die alle grote en kleine stroomonderbrekingen opvangen wanneer nodig en voor zo lang als nodig, van enkele dagen tot
verschillende maanden.

Ben je van nature contactvaardig, kan je vlot nieuwe afspraken genereren en wil je aan de slag in
een internationale omgeving? Dan hebben wij dé job voor jou!
▪
▪
▪
▪
▪

In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor de internationale uitbouw van onze mobiele UPSoplossingen.
Je onderzoekt de marktsituatie en bepaalt de verdere strategische verkoop en distributiekanalen.
Je bouwt een klantenbestand uit waarmee je regelmatige contacten onderhoudt en sluit huurcontracten af in nauwe
samenwerking met de service afdeling.
Dankzij jouw productkennis en technisch inzicht kan je gepast advies geven om deze technologie optimaal in te
passen in de elektrische infrastructuur van de klant.
Je rapporteert in deze functie rechtsreeks aan de algemene directie.

Jouw troeven
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt minstens een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een technische richting (elektriciteit/elektromechanica).
Je bent een geboren netwerker met ervaring in marktontwikkeling.
Begrippen als noodstroom en dynamische UPS zijn jou niet onbekend.
Je bent een zelfstandige werker met zin voor initiatief en een algemene technische kennis.
Je bent communicatief sterk en drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot twee- of drietalig uit.
Je bent bereid om buitenlandse verplaatsingen te maken en je neemt deel aan beurzen.

Ons voorstel
▪
▪
▪

Een uitdagende en vaste job in een sterk groeiende, internationale omgeving.
Een open bedrijfscultuur waar innovatie en klantgericht denken bovenaan staan.
Een aantrekkelijk salarispakket, interessante extralegale voordelen en een toffe werksfeer

Contact

Solliciteren kan via mail naar veerle.vandevorst@vanparijs-e.be.
Meer info over onze mobiele UPS-systemen vind je op www.vanparijs-engineers.be.

