TECHNISCH COMMERCIEEL BALIEMEDEWERKER HVAC SANITAIR
Roeselare
Ben je thuis in de wereld van HVAC en sanitair?
Ben je administratief sterk en kan je vlot omgaan met klanten?
Dan is dit de ideale job voor jou!
ZO ZIET JE DAG ER UIT
We zijn op zoek naar een ervaren technisch commercieel medewerker voor onze
vestiging in Roeselare.
Voor onze (professionele) klanten ben je het aanspreekpunt in verband met technische
vragen met focus op verwarming, airco en ventilatie, wisselstukken en sanitair.
Met de glimlach verzorg je de bediening van professionele en particuliere klanten aan onze
toonbank. Vanuit je technische expertise bouw je een professionele relatie uit met hen.
Je zorgt dat het magazijn steeds op orde ligt en vult de rekken aan waar nodig.

DIT BEN JIJ
Een technisch bediende die voldoet aan deze vereisten of bereid is hierin te groeien:
- Een opleiding en enkele jaren ervaring in centrale verwarming en sanitair is essentieel. Je bent sterk op technisch vlak en hebt technische interesse in de laatste ontwikkelingen
op het vlak van verwarming en energie.
- Je hebt een commerciële ingesteldheid en een positieve werkattitude.
- Je bent een teamplayer, die ook zelfstandig kan werken in een dynamische
werkomgeving.
- Je hebt ervaring met PC (ERP-systemen).
- Je hebt een goede kennis van Nederlands en Frans.
- Je werkt 1 op 4 zaterdagvoormiddagen.

Onze andere vacatures vind je op www.delruegroup.be

DIT BIEDEN WE JE AAN

- Een aangename werksfeer en een gevarieerd takenpakket in een boeiende sector.
- Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving.
- Een aantrekkelijk salarispakket volgens ervaring en opleiding, aangevuld met
extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering.
- Snelle indiensttreding dankzij onze vlotte selectieprocedure.
- De kans om je talent verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen.
- Werklocatie: Roeselare (tussen Izegem, Ardooie, Hooglede, Moorslede).

OVER ONS BEDRIJF
Om een badkamer te kiezen ga je niet over een nacht ijs. Veel factoren spelen een rol: het
design, de kleuren, het gemak. Bij Sanicomfort weten we er alles van. Een gezonde mix
van jonge talenten en ervaren rotten staan je met raad en daad bij in de zoektocht naar de
juiste match tussen schoonheid en functionaliteit.
Sanicomfort is een groothandel in sanitair en verwarming met verschillende vestigingen in
Oost- en West-Vlaanderen en maakt deel uit van de Delrue Group.
www.sanicomfort.be
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delruegroup.be

INFO
Twijfel je of deze vacature echt iets is voor jou? Heb je nog vragen?
Contacteer Lynn, onze recruitment advisor, op 056/68.70.00.

INTERESSE?
Mail je CV en motivatie naar vacatures@delruegroup.be.
Is deze job interessant voor een vriend of kennis? Deel dan zeker de vacature!
CONNECT WITH US
In onze bedrijvengroep zoeken we steeds bedreven bedienden en talentvolle technici.
Is deze vacature niet helemaal je ding, maar spreekt onze bedrijvengroep je wel aan?
Doe dan zeker een spontane sollicitatie zodat we je beter
kunnen leren kennen.
Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste vacatures?
Hou onze website in de gaten en volg ons op social media.
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