SOLID INTERNATIONAL NV ZOEKT
COMMERCIEEL TALENT IN EEN VERNIEUWD SALES LANDSCHAP
Solid International is dé deurenspecialist in België. We leveren deurgehelen aan de handel en grootverbruikers.
Solid ontwikkelt, produceert en verdeelt innovatieve deurgehelen aan dealers in heel België. Ons aanbod omvat
technische deuren, residentiële deuren, glasdeuren, staaldeuren, schuifdeuren en ingebouwde deurgehelen. Desondanks
de hoge concurrentie blijven wij groeien omdat onze klanten weten dat:
-

We een echte “one stop shop” zijn voor innovatieve complete deurgehelen.
We de zaken zeer persoonlijk nemen. We weten dat, uit het succes van onze klanten, ons succes volgt.
We over experten beschikken voor technisch deurbeslag en deurgehelen, en dat we hen technisch zullen
ondersteunen.
We 99% van onze oplossingen op stock hebben en niet wachten tot een bestelling wordt ontvangen om te
produceren.
We zeer flexibel zijn en snel kunnen reageren.
We er altijd voor zorgen dat ze rendabel kunnen werken.
We problemen snel oplossen als die ontstaan.

Om bovenstaande te kunnen garanderen, zijn we op zoek naar een commercieel talent die in een vernieuwd sales
landschap de klant kan overtuigen om te kiezen voor Solid.
Profiel:
-

Je krijgt energie van het binnen halen van een order
Je hebt affiniteit met de bouwsector/houtsector
Je prospecteert actief, kan goed luisteren en inspelen op wat je hoort,
Je kan zelfstandig en planmatig te werk gaan
Je bent een teamplayer en helpt je collega’s als het nodig is
Je vindt onze waarden respect, integriteit, groei, passie & solidariteit heel belangrijk.
Je bent bereid 1 week per maand klanten te bezoeken

Vaardigheden:
-

Je bent perfect tweetalig NL / FR. Engels is een plus
Je bent een vlotte communicator en een commercieel talent (doorzetting, luisteren, voorbereiding,…)
Je werkt snel, nauwkeurig en geordend
Communicatie met Franse klanten vormt geen probleem voor jou
Je hebt affiniteit om met CRM / ERP te werken.

Aanbod:
-

Een zeer sterke focus op jouw persoonlijke ontwikkeling
Een dynamische omgeving
Een gevarieerde en uitdagende job!
Een interessant verloningspakket afgestemd op jouw ervaring en prestaties

Interesse? Stuur uw CV en motivatiebrief door naar bo@solidintl.com

Solid International NV
Pathoekeweg 130 – 8000 Brugge

T +32 (0)50 31 36 80
info@solidintl.com

www.solidintl.com

