JOIN THE TEAM!

LOUVERS BELGIUM te Zaventem, is een toonaangevende onderneming die totaaloplossingen op maat biedt op het gebied van binnenen buitenzonwering. We doen zowel productie als installatie van binnenzonwering (roljaloezieën, lamellen, venitiaanse stores, etc) en
buitenzonwering (screens, venitiaanse lamellen, etc.)

CALCULATOR/ACCOUNT MANAGER JUNIOR (M/V/X)
BRUSSEL & WALLONIË

Functieomschrijving

Als calculator/account Manager staat U borg voor de correcte kostprijsberekening van diverse projecten en de opmaak van volledige en
verzorgde offertes voorzien van alle administratieve en technische vereiste documenten.
U onderhandelt met leveranciers en onderaannemers ! U wordt een buitenproduct specialist (Screens, BSO, rolluiken, ...( zie www.louvers.
be ) ) voor de Brussel en Wallonië.
De calculator/Account Manager zal een grondige kennis van de producten moeten verwerven om varianten aan te bieden, die nauw
aansluiten bij de verwachtingen van de klant en de imperatieven eigen aan elke werf.
U bent verantwoordelijk voor het volledig project :
•
Opmaken offerte
•
Relatie met de klant
•
Opmeting
•
Werfopvolging

Uw profiel:
•
•
•
•
•

U hebt bij voorkeur een technische vorming gehad.
Resultaatgerichtheid, teamwork, klantgerichtheid en een goede communicatie zijn kwaliteiten waar U sterk op inzet. U werkt 		
nauwkeurig en bent in staat om deadlines te hanteren en te respecteren.
Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk.
Tweetalige NL/FR, of een zeer goede kennis van het Frans
PC & MS office hebben geen geheimen voor u. Kennis van het Odoo -programma is weerom een pluspunt.

Goede redenen om bij LOUVERS te werken:
•
•
•
•

Werkzekerheid en opleiding in een toekomstgerichtbedrijf (sustainable) .
Contract van onbepaalde duur na een geslaagde inloopperiode.
Aantrekkelijke loopbaan doorgroeimogelijkheden.
Een aantrekkelijk basissalaris en een heel aantrekkelijk bonussysteem.

Solliciteren:
Gelieve uw CV op te sturen naar Hélène Gaye : hr@louvers.be
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