Betonfabriek Coeck is een familiale onderneming toe aan de vierde generatie ervaring in de vervaardiging van
betonproducten. Wij produceren een breed assortiment kwaliteitsproducten waarin beton het hoofdbestanddeel
vormt. Anderzijds distribueren we een ruim aanbod van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen.
Bij Coeck verwerken we elke dag 5.000 ton grondstoffen tot de meest uiteenlopende ruwbouw- en afwerkingsproducten. 170 medewerkers staan dag in dag uit klaar voor de klant. Ons succes zal in grote maten afhangen van
onze medewerkers, gemotiveerd om mee het succesverhaal van Coeck te schrijven.

Meebouwen aan ons verhaal?

Om ons team te versteken zijn wij op zoek naar een:

(TECHNISCH) COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE (M/V)
JE FUNCTIE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Je onderhoud het commercieel contact met de klanten teneinde verkoop van
nieuwe producten te optimaliseren en de klantenbinding optimaal te houden.
Je volgt de bestaande klanten nauwgezet op teneinde goede verkopen en
blijvende contacten te garanderen.
Je probeert slapende klanten terug actief te maken en voert prospecties uit.
Je bezorgt onze bestaande klanten de nodige productinformatie, prijzen, leveringstermijnen en stockinformatie.
Je volgt de technische dossiers op en koppelt de gevraagde technische informatie naar de klant.
Je volgt werven in uitvoering op.
Je behandelt eventuele klachten en neemt hiervoor de nodige en juiste actie.
Het interpreteren van lastenboeken is een pluspunt.

JE PROFIEL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor denkniveau en hebt affiniteit met de bouwsector.
Je weet van aanpakken en neemt initiatief.
Je hebt reeds ervaring in aan commerciële functie bij voorkeur in de bouwsector.
Je hebt ervaring met het lezen van lastenboeken.
Je werkt graag gestructureerd en nauwgezet.
Je kan vlot overweg met MS office -pakket (Word, Excel,…) alsook met een CRM
systeem.
Je communiceert vlot en professioneel via telefoon en mail.
Je bent tweetaling NL-FR

ONS AANBOD :
Je komt terecht in een groeiende en financieel gezonde onderneming.
Je krijgt een marktconform loon aangevuld met extra legale voordelen zoals
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en een firmawagen.
Een verantwoordelijke en uitdagende functie in een gezond én ambitieus 100%
Belgisch familiebedrijf.

GEINTERESSEERD :
Wil jij samen met ons de fundamenten leggen voor de toekomst van betonfabriek Coeck. Stuur dan je cv met motivatiebrief via mail naar Elke Paulissen:
elke.paulissen@coeck.be.

