Vanparijs Engineers zoekt: JONGE ENERGIEKE SALES
ENGINEER MET EEN PASSIE VOOR POWER
Voorstelling Vanparijs Engineers
Al meer dan 20 jaar kunnen bedrijven bij Vanparijs Engineers terecht voor gespecialiseerd advies en
professionele oplossingen op maat in het domein van ononderbroken stroomvoorziening en decentrale
energieproductie. Als onderdeel van de EDF Luminus-groep, ontwerpen, bouwen en onderhouden wij
dynamische UPS-systemen en installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK), volledig op maat en
volgens de behoeften van onze klanten. Vanparijs Engineers is vooral actief in België, maar ook in
Frankrijk en Zwitserland.
Wij zijn op zoek naar een jonge gedreven sales engineer met de juiste combinatie van commerciële
flair en technisch inzicht:

Functieomschrijving
➢ Als commercieel talent met technische affiniteit ben je zowel verantwoordelijk voor het
beheren van bestaande klantenrelaties als voor het uitbreiden van de klantenportefeuille.
➢ Je werkt voornamelijk in buitendienst, spoort opportuniteiten in de markt op en bouwt je
eigen netwerk uit.
➢ Je besteed de nodige aandacht aan het prospecteren van nieuwe klanten, hoofdzakelijk in
Wallonië en Noord-Frankrijk.
➢ Na het detecteren van de behoefte van de potentiële klant onderneem je de nodige acties
met het oog op de verkoop van projecten en het bouwen aan een lange-termijnrelatie.

Profiel
➢ Je bent een Bachelor of Master, bij voorkeur uit een ingenieursrichting, met minstens 3 jaar
ervaring in de verkoop en bereid tot korte reizen.
➢ Je hebt een goede technische achtergrond met de nodige commerciële feeling.
➢ Begrippen als UPS, no-break en ononderbroken stroom zijn jou niet onbekend.
➢ Networking is jouw tweede natuur, je bent bij voorkeur Franstalig met een goede kennis van
het Nederlands (of omgekeerd).

Ons aanbod
➢ Zoek je een uitdagende job, een team van energieke collega’s, aandacht voor persoonlijk
welzijn en groeikansen? Dan ben je bij Vanparijs Engineers aan het juiste adres!
➢ In ruil voor een internationale functie met veel power krijg je van ons een aantrekkelijk
salarispakket dat past bij je ervaring en motivatie, mooie extralegale voordelen en een
aangename werksfeer.

