WMH NV zoekt een Sales Executive V/M
Waar kom je terecht?
WMH NV, gelegen in de industriezone te Evergem, is reeds 40 jaar een gerenommeerde
distributeur van elektrotechnische producten om te waarschuwen, verbinden en beschermen.
Het WMH-team werkt zeer nauw samen en heeft als missie dagelijks toegevoegde waarde te
bieden aan al haar (potentiële) klanten. Onze mensen staan voor diversiteit op alle vlakken.
Vanuit jouw positie rapporteer je aan de development manager van ons bedrijf .

Functieomschrijving
Als Sales Executive werk je nauw samen met het gehele team. Naast het dagelijks
onderhouden van klantencontacten ben je verantwoordelijk voor de administratie van jouw
klantenportefeuille. Collega’s ondersteunen is een evidentie, je handelt en denkt verder dan
jouw eigen takenpakket. Je maakt snel maar grondig offertes op en volgt de rapportage van
de vertegenwoordigers nauw op.
Het bieden van oplossingen op vragen en problemen van onze (potentiële) klanten geeft jou
een enorme voldoening.
Commerciële communicatie is cruciaal voor deze job.

Wie ben jij?











Een administratief talent met een commerciële flair.
Je hebt bij voorkeur een Bachelor diploma in een commerciële/technische richting of
gelijkwaardig door ervaring.
De courante software systemen en office pakketten kennen voor jou nog weinig
geheimen.
Je bent commercieel ingesteld en communicatief sterk aan de telefoon.
Uiteraard is jouw taalvaardigheid een sterke troef: Nederlands jouw moedertaal en je
drukt je goed uit in het Frans en Engels. Kennis van andere talen (in het bijzonder
Spaans/Duits) is zeker een pluspunt.
Je kan probleemoplossend denken en je bent organisatorisch sterk.
Proactief kunnen handelen is een must
Jouw flexibiliteit en gedrevenheid vervolledigen het plaatje.
Ben je snel beschikbaar en woonachtig in de regio Gent? Aarzel dan niet en
solliciteer onmiddellijk.

Dit mag je verwachten




Een gevarieerd takenpakket waarbij elke dag andere uitdagingen biedt.
Je komt terecht in een professioneel en dynamisch bedrijf waar persoonlijke
ontwikkeling centraal staat.
We bieden een marktconforme verloning volgens jouw ervaring/competenties.

