
Functietitel: Technisch klantenadviseur

 

Technisch klantenadviseur 
Functie inhoud
 
Als Technisch Adviseur ben je de schakel tussen de klant en onze salesafdeling. Met jouw diepgaande technische kennis help
je klanten het juiste onderdelen te kiezen voor hun machine. In deze functie ligt de nadruk op een ruim aanbod aan
onderdelen: cabines van heftrucks, banden, velgen, vorken, zetels, kettingen, filters,...
 
Als Technisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor volgend takenpakket: 
 

Je beantwoordt technische vragen van de verkoopafdeling: je ondersteunt de verkoper door antwoorden te bieden op
technische vragen van klanten (bvb. klant wil periodiek onderhoud doen op Toyota, type X, bouwjaar 2004: welke
onderdelen heeft hij nodig).
Je gaat op zoek naar het juiste technische onderdeel voor klant door het raadplegen van diverse bronnen (database,
catalog,...) zodat je collega van internal sales 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 en signaleert dit aan
de aankopers.
Je onderzoekt of stukken gelijk of aanverwant zijn aan elkaar, en houdt deze informatie bij in onze database.

Profiel
 

Je genoot een technische opleiding (elektromechanica, autotechnologie, mechanica, ...) of gelijkwaardig door ervaring.
Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en hebt een goed begrip van het Engels en Frans.
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.

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. 
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. 
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Toegang tot LinkedIn Learning en andere trainingen. 
Leuke afterworks en andere gezellige events.

 
Meer info of vragen?
 
Neem gerust contact op met Caroline Van Parys via caroline.van.parys@tvh.com of +32 56 43 41 04.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.
 
 
#LI-CV1
#yesindeed
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