Lecot-Biermans is op zoek naar:

Technisch adviseur
buitendienst,
regio Zeeland

Lecot-Biermans is de ijzerwarengroothandel én dienstverlener voor bouwprofessionals
en industrie, gespecialiseerd in hang- en sluitwerk, ijzerwaren, gereedschap en
bevestigingsmiddelen, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
In verband met groei van onze organisatie zoeken wij een enthousiaste en ervaren technisch
adviseur voor de buitendienst in de regio Zeeland. Door een combinatie van vakkennis,
overtuigingskracht en enthousiasme weet je nieuwe en bestaande relaties aan onze organisatie
te verbinden.
JOUW FUNCTIE:
Je bezoekt B2B klanten welke actief zijn in o.a. de bouw, industrie, aannemerij, installatie en
aanverwante branches. Je begeleidt het gehele offerte-tot-order traject, na het geven van
specialistisch technisch advies. Het onderhouden van bestaande relaties en het plegen van
acquisitie, teneinde de commerciële doelstellingen in het rayon te realiseren, is iets wat voor
jouw vanzelfsprekend is.
JOUW PROFIEL:
Een MBO-er qua werk/denkniveau en ruime ervaring in de (aanverwante) branche.
Je bent sterk in relatiebeheer en actief in het uitbouwen van jouw rayon, ziet en weet kansen in
de markt om te zetten in concrete acties. Klantgerichtheid en service zit in je DNA.
ONS AANBOD:
Bij ons werken betekent dat je de mogelijkheid krijgt om de ambities van Lecot-Biermans vorm
te geven. Vanzelfsprekend hoort bij deze zelfstandige en uitdagende (fulltime) functie een
passend en modern arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast kom je terecht in een collegiaal team
bij een zeer solide organisatie. Kijk voor meer bedrijfsinformatie op www.lecot-biermans.nl.
JOUW ACTIE:
Je kunt je motivatiebrief met CV mailen naar personeelszaken@lecot-biermans.nl of sturen
naar: Lecot-Biermans, t.a.v. afdeling personeelszaken, Ettensebaan 15, 4812 XA Breda.
Waar wacht je nog op? We maken graag nader kennis met je.

Hoofdkantoor
Filiaal Kapelle
t: +31 (0)113 612 121
Ettensebaan 15
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Filiaal Werkendam
t: +31 (0)183 678 978
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Filiaal Lexmond
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