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Vlaams-Brabant

ECOMPANY ZOEKT

Ecompany biedt B2B-oplossingen aan voor
verschillende toepassingen van energiemeters,
regelapparatuur en IoT-sensoren. Daarnaast hebben
we verschillende systemen voor het automatisch
uitlezen, centraliseren en visualiseren van data.
Bij Ecompany denken we mee met onze klanten om
hen de beste oplossing te bieden. Kwalitatieve
producten leveren waar we zelf achter staan, is
hierbij onontbeerlijk.
De belangrijkste troef van Ecompany is daarnaast
ons team van deskundigen en service engineers.
Hun kennis stelt ons steeds in staat om custom-
made en efficiënte totaaloplossingen aan te bieden.
Zo zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een sterke
inhouse expertise, sinds 2019 gehuisvest in een
eigen nieuwbouwkantoor in Assent met alle nodige
voorzieningen.



 

Je bent een gedreven en technisch gepassioneerd verkoper. Nieuwe ontwikkelingen in de sector
wekken jouw interesse. Je bent creatief, oplossingsgericht en vooral proactief.
Je kan autonoom werken en past je snel aan aan nieuwe situaties. Sterke communicatieve en
commerciële vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. 
 
Je hebt een bachelor of master elektromechanica, klimatisatie of aanverwante. Je hebt reeds
ervaring in een commerciële werkomgeving. Ook ervaring in de HVAC-sector is een plus.

PROFIEL

 
 

Je bent verantwoordelijk voor de Regio Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. In jouw regio ben
jij het primaire aanspreekpunt voor onze klanten. Je staat er in voor het adviseren en verkopen van
hoogtechnologische energiemeetsystemen, IoT-sensoren en regelkranen.
Jouw contacten zijn zowel integratoren, installateurs, gemeentes, eindklanten als studiebureaus,
enz. Aan de hand van het lastenboek stel je hen de juiste componenten voor, werk je een correcte
offerte uit en begeleid je hierna het volledige salesproces.
 
Je komt terecht in een team van 13 personen en werkt nauw samen met het internal sales team. Je
rapporteert aan en wordt opgevolgd door de Sales Manager.

FUNCTIE

SALES ENGINEER
REGIO LIMBURG, ANTWERPEN EN VLAAMS-BRABANT

 

Je komt terecht in een jonge, maar zeer gedreven organisatie met een open werksfeer. Je gaat
regelmatig op klantenbezoek en werkt voornamelijk van thuis uit. Eén dag per week word je op het
hoofdkantoor in Assent verwacht.
Naast een competitieve verloning met een pakket extralegale voordelen (bedrijfswagen, bonus,
iPhone en MacBook), bieden we je ook de mogelijkheid om te groeien in jouw domein met onder
andere een interne opleiding.

AANBOD

 


