WERFT AAN
SALES ENGINEER AARDGASTANKSTATIONS
Hou je van een dynamische job met uitdaging? Ben je thuis in de wereld van de alternatieve
energie?
Overtuig ons dan van je skills, want we zijn op zoek naar een sales engineer voor onze
aardgastankstations.
JOBOMSCHRIJVING
Als sales engineer ben je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van nieuwe projecten in de
aardgastechnologie, meer bepaald de verkoop en implementatie van aardgastankstations. Je bent het
aanspreekpunt voor de projecten en doet de opvolging van A tot Z. Je staat in nauw contact met de
klanten en de leveranciers en je breidt via jouw relaties het netwerk van aardgastankstations in België
verder uit. Je bent vertrouwd met administratie rond wetgeving en milieuvergunningen en doet het
nodige hiervoor.
JOUW PROFIEL
- Je bent bij voorkeur in het bezit van een bachelor of master diploma elektromechanica of
gelijkwaardig door ervaring.
- Op vlak van alternatieve energie beschik je over de nodige ervaring alsook de technische
competenties om projecten op te volgen en mensen aan te sturen.
- Je bent dynamisch, kan initiatief nemen en bent vlot in omgang.
- Je houdt van een functie met heel wat afwisseling en zorgt voor oplossingen wanneer er zich
problemen voordoen.
- Je kan goed met een PC overweg (oa. Excel, Word, Outlook).
- Je het ervaring met tekenprogramma’s (Autocad, Solid Works) of bent bereid dit aan te leren.
- Je hebt een goede kennis van het Engels en Frans.
ONS AANBOD
- Aantrekkelijk salarispakket.
- Stabiele werkomgeving.
- Dynamische collega’s.
- Gevarieerd takenpakket.

Onze andere vacatures vind je op delruegroup.be/vacatures.html

- Fulltime job.
- Onmiddellijke indiensttreding.
OVER
Ecofillco nv werd opgericht in 2008 en is gespecialiseerd in de verkoop en leasing van
aardgastankstations (en dit voor CNG-voertuigen) voor zowel publieke als private doeleinden. Het
Anzegems bedrijf staat vooral in voor de productontwikkeling, is onderdeel van de Delrue Group en
heeft nauwe relaties met GreenPoint Supplies, dat naast gas ook de aardgastankstations van Ecofillco
verkoopt.
INTERESSE?
Mail je CV en motivatiebrief naar vacatures@delruegroup.be.
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