Vacature: Sales support B2B
Wie zijn we?
EnergyVision is een dynamisch bedrijf met kantoren te Gent, Brussel, Marokko en China.
EnergyVision wil de betrouwbare partner zijn voor specifieke energieprojecten in de
industriële markt, gebaseerd op principes van ontzorging, state-of-the-art technologie,
partnership en kwalitatieve marktinteractie.
EnergyVision mikt op complete, duurzame energieoplossingen en -projecten, van design
tot oplevering.
EnergyVision is één van de grootste spelers op vlak van PV installaties en relighting
projecten, daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe, gemotiveerde medewerkers.
Hopelijk maak jij binnenkort deel uit van ons team!

Wat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, klantvriendelijke persoon die graag nauw
samenwerkt met de sales manager en het sales team.
Je bent ondersteunend met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid. Je bent heel
nauwkeurig, dynamisch en flexibel. Je beschikt over een gezonde dosis commerciële
attitude en je bent een echte teamplayer.
Je bent een kei in plannen en organiseren en levert een actieve bijdrage aan het blijvend
verbeteren van de sales organisatie. Het naleven van deadlines bij offertes en omgaan met
tijdsdruk schrikken jou niet af.
Je bent perfect tweetalig Nederlands/Frans en hebt een goede kennis van het Engels.
Je kan goed overweg met het Office pakket.
Je behaalde een bachelor diploma in een commerciële of administratieve richting.
Een eerste relevante ervaring in een gelijkaardige functie is een troef.
Het is een extra troef indien je over ervaring in sector van de hernieuwbare energie
beschikt.

Wat bieden we jou?
Je maakt deel uit van een jong, dynamisch team waarbij je zelf veel inspraak hebt.
Je kan zelfstandig werken, met de nodige begeleiding en ondersteuning van de sales
managers.
Je krijgt voldoende mogelijkheid tot opleiding/bijscholing.
We bieden je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen, in flexibele
werkomstandigheden.

Heb je nog vragen?
Aarzel niet en stuur je CV per mail naar info@energyvision.be. Indien je meer informatie
wenst, contacteer Koen Decourt via tel. 09/38 38 296.

