REZNOR EUROPE nv is de voornaamste Europese fabrikant van gasgestookte luchtverwarmers en
behoort tot de internationale groep Thomas & Betts. In België worden de Reznor-producten
verdeeld via haar vestiging te Zaventem: Molimex-therm, sinds 1945 distributeur van HVACproducten (verwarming en koeling) voor industriële en commerciële toepassingen, waaronder
volgende topmerken: Reznor, Sabiana, A.O. Smith, LSA en Metaloterm.
Voor ons verkoopskantoor te Zaventem zijn wij op zoek naar een enthousiaste en klantgerichte

Technisch-commerciële binnendienstmedewerker
Functie:
Je staat in voor het berekenen en het opstellen van totaaloplossingen voor klanten en levert daarbij hoogstaande kwaliteit af. Je maakt niet alleen de offertes maar volgt die ook nauwgezet op in
samenwerking met de buitendienst. Je beheert de verschillende klantenaanvragen en zoekt samen met hen naar de best mogelijke oplossing. Je verleent
technisch advies aan de telefoon. Je maakt ook deel uit
van grotere projecten die je van A tot Z correct behandelt.
Tenslotte doe je in de minder drukke periodes telefonische prospectie.

Profiel:
Je beschikt over een technisch graduaatsdiploma (idealiter optie klimatisatie) of kan evenwaardige werkervaring
voorleggen. Je bent een vlotte communicator (NL/FR) en kan
klanten tevreden stellen door hen een oplossing op maat aan
te bieden. Je bent planmatig en georganiseerd en toont veel
respect voor deadlines. Je dient erg zelfstandig te werken maar ook het samenwerken hoog in het
vaandel te dragen. Ook orde, netheid en nauwkeurigheid zijn voor jou troeven en je beschikt over
de nodige verantwoordelijkheidszin.

Ons aanbod:
• Een volledig geïntegreerd productiebedrijf dat industriële toepassingen via een eigen distributienetwerk verdeelt.
• Een solide beursgenoteerde groep met een toekomstgerichte investeringsvisie.
• Een prima salarispakket (te bespreken).
• Opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de groep.

Interesse :
Stuur je CV met motivatiebrief via e-mail naar sadeth.vanneste@tnb.com, of naar onderstaand
adres.
REZNOR EUROPE NV
J&M Sabbestraat 130/A000
B-8930 Menen
België
Tel. +32(0) 56 52 95 11
Fax. +32(0) 56 52 95 33
reznor.europe@tnb.com
www.reznor.eu
www.molimextherm.com

