
- Je bent zeer sterk commercieel ingesteld
- Je hebt affiniteit met de bouwsector/houtsector
- Je kan goed luisteren naar de noden van de klant en daarop correct gaan inspelen
- Je kan zelfstandig, planmatig en gestructureerd te werk gaan
- Je bent een teamspeler en helpt je collega’s als het nodig is
- Je vindt onze waarden respect, integriteit, groei, passie en solidariteit belangrijk
- Je bent bereid een traject te volgen waarbij je intern alles van A – Z leert
- Je bent bereid om klantenbezoeken op te nemen en een goede balans te zoeken
- Het schrikt je niet af om af en toe verre verplaatsingen te ondernemen

Vaardigheden:

- Je bent perfect Franstalig. Engels is een plus.
- Aansluitend kan je een verkoopgesprek perfect in het Frans leiden
- Je werkt snel, nauwkeurig en geordend
- Je beheert je administratie nauwkeurig in een CRM/ERP pakket
- Je bent een commercieel talent (je kan luisteren, doorzetten, je sterk voorbereiden op een onder-
handeling, een onderhandeling leiden, etc.)

Persoonsgebonden competenties
- Contactvaardig zijn, zelfstandig werken, leervermogen hebben, ...
- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
- Plannen (= ordenen) & samenwerken als hecht team

Waar & hoe solliciteren?
Bezorg ons jou CV & motivatiebrief via e-mail: bo@solidintl.com
Vragen? Geef ons een seintje via +32 50 31 36 80 of kom gerust eens langs!

SOLID INTERNATIONAL NV
Pathoekeweg 130

8000 Brugge

CONTACT
+32 50 31 36 80
info@solidintl.com

version française, page 2

SOLID INTERNATIONAL IS OP ZOEK NAAR ...

COMMERCIEEL TALENT 
Solid International is dé deurenspecialist in België. We leveren deurgehelen aan 
de handel en de projecten. Ons aanbod omvat technische deuren, residentiële 
deuren, glasdeuren, staaldeuren, schuifdeuren en ingebouwde deurgehelen. 

Aanbod op maat
Een zeer sterke focus op persoonlijke ontwikkeling
Een dynamische omgeving
Een gevarieerde en uitdagende job!
Correct loonspakket op maat
Je volgt een traject op maat 

Desondanks de hoge concurrentie blijven wij groeien omdat onze klanten weten dat:

- We specialisten zijn,
- We de zaken zeer persoonlijk nemen.
- We technische ondersteuning bieden
- We onze oplossingen stockeren & daarom snel leveren.

Profiel:

- Je bent zeer sterk commercieel ingesteld
- Je hebt affiniteit met de bouwsector/houtsector
- Je kan goed luisteren naar de noden van de klant en daarop correct gaan inspelen
- Je kan zelfstandig, planmatig en gestructureerd te werk gaan
- Je bent een teamspeler en helpt je collega’s als het nodig is
- Je vindt onze waarden respect, integriteit, groei, passie en solidariteit belangrijk
- Je bent bereid een traject te volgen waarbij je intern alles van A – Z leert
- Je bent bereid om klantenbezoeken op te nemen en een goede balans te zoeken
- Het schrikt je niet af om af en toe verre verplaatsingen te ondernemen



- Conclure une vente vous donne de l'énergie
- Conclure une vente vous donne de l'énergie
- Vous avez des affinités avec le secteur de la construction / bois
- Vous écoutez attentivement les besoins du client
- Vous posez les bonnes questions
- Vous travaillez de manière autonome et structurée
- Vous travaillez en équipe
- Vous recherchez le respect, la passion, la croissance, l'intégrité et la solidarité
- Vous aimez nouer de nouveaux contacts,
- Les distances ne sont pas un obstacle,

Competences:

- Vous maîtrisez la langue française. L'anglais est un plus.
- Travailler avec un progiciel CRM / ERP ne pose aucun problème
- Permis de conduire

Où et comment postuler?
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par e-mail : bo@solidintl.com Des questions ? 
Appelez-nous au +32 50 31 36 80 ou passez nous voir ! 

SOLID INTERNATIONAL NV
Pathoekeweg 130

8000 Brugge

CONTACT
+32 50 31 36 80
info@solidintl.com www.solidintl.com

SOLID EST À LA RECHERCHE D'UN ...

TALENT COMMERCIAL
Nous sommes le spécialiste de la porte intérieure à la croissance la plus rapide en Belgique. Nous 
founissons des ensembles de portes aux revendeurs et aux spécialistes. Notre offre comprend does 
portes techniques, des portes résidentielles, des portes en verre, des portes en acier, des portes 
coulissantes et des ensembles de portes innovants.  

Malgré la forte concurrence, nous continuons à grandir car nos clients savent que:
- Nous sommes de de vrais spécialistes
- Nous prenons les choses très personnellement
- Nous fournissons un support technique
- Nous stockons nos solutions et livrons donc rapidement

Profil:
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