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Functietitel: Technisch Adviseur - team merken

 

Technisch Adviseur - team merken 
Functie inhoud
 
Bij TVH gaan we op zoek naar een Technisch Adviseur team Brands. Binnen team Brands, fungeer je als specialist voor
bepaalde merken van diverse industriële voertuigen en sta je in voor alle onderdelen van desbetreffende merken.  

TVH verkoopt wereldwijd onderdelen voor heftrucks, hoogwerkers, verreikers, schaarliften, landbouwtractoren, kleine
graafmachines, golfkarretjes,... kortom bijna alle industriële voertuigen, … ongeacht het merk, type of bouwjaar. De
ongeëvenaarde knowhow van onze medewerkers vertaalt zich in een bestand van ruim 37 000 000 artikelnummers waarvan
ruim er 850 000 referenties op voorraad zijn. Meer weten over ons productgamma? https://www.tvh.com/nl-
be/onderdelen/laat-je-inspireren/productgamma 

Als Technisch Bediende ben je verantwoordelijk voor volgend takenpakket: 
 

Je beantwoordt technische vragen van de verkoopafdeling: klanten van over de ganse wereld stellen vragen waar jij als
specialist de verkoper ondersteunt. 
Je gaat op zoek naar de juiste referentie voor de klant door het raadplegen van diverse bronnen (database, catalogi,
software...) zodat jouw collega van de verkoopafdeling een correcte offerte kan opmaken. 
Je draagt bij aan het verzamelen en verwerken van data en informatie voor het opmaken en up to date houden van
catalogi, productfiches en promoties. 
Je bent als eerste op de hoogte van nieuwigheden en evoluties in de markt in jouw productgroep of merk en signaleert
dit aan de aankopers. Je ondersteunt de aankoper in de ontwikkeling van jouw specifiek product/merk. 
Je krijgt van bij de start een uitgebreide opleiding en continue ondersteuning. 

Profiel
 

Je genoot bij voorkeur een technisch opleiding of gelijkgesteld door ervaring/hobby’s. 
Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en hebt een goed begrip van het Engels. 
Je bent een echte teamplayer. 
Je kunt zelfstandig werken en durft de nodige initiatieven nemen. 
Je bent flexibel ingesteld en stressbestendig. 
Je kunt oplossingsgericht denken. 
Je bent service minded. 
 

Aanbod
 
Dit is werken bij TVH: 
 

Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. maaltijdcheques en verzekeringen. 
Flexibele werktijden en aandacht voor een goede work-life balance. 
20 betaalde vakantiedagen, met daarbovenop 12 ADV-dagen.  
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Een goed bereikbare, filevrije werkomgeving.  
Een warme, open werksfeer waar mensen centraal staan. 
Een aanstekelijke ‘We Are One’-mentaliteit. 
Aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid. 
Middagpauzes en sportfaciliteiten in TVH Park, de groenzone van TVH.  
Gezonde warme maaltijden en gratis fruit.  
Toegang tot LinkedIn Learning en andere trainingen.  
Leuke afterworks en andere gezellige events. 

 
Meer info of vragen?
 
Neem gerust contact op met Evelien Moreels via evelien.moreels@tvh.com of +32 56 43 60 57.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.
 
#LI-DNI
#yesindeed


