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(+32 16 88 38 40, jelle@ecompany.be)

VOLTIJDSE FUNCTIE
COMPETITIEVE VERLONING
EXTRALEGALE VOORDELEN

TECHNISCH-
COMMERCIËLE
BINNENDIENST

ECOMPANY ZOEKT MEDEWERKER VOOR

Ecompany biedt B2B-oplossingen aan voor
verschillende toepassingen van energiemeters,
regelapparatuur en IoT-sensoren. Daarnaast hebben
we verschillende systemen voor het automatisch
uitlezen, centraliseren en visualiseren van data.
Bij Ecompany denken we mee met onze klanten om
hen de beste oplossing te bieden. Kwalitatieve
producten leveren waar we zelf achter staan, is
hierbij onontbeerlijk.
De belangrijkste troef van Ecompany is daarnaast
ons team van deskundigen en service engineers.
Hun kennis stelt ons steeds in staat om custom-
made en efficiënte totaaloplossingen aan te bieden.
Zo zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een sterke
inhouse expertise, sinds 2019 gehuisvest in een
eigen nieuwbouwkantoor in Assent met alle nodige
voorzieningen.



 

Je fungeert als een commercieel-administratieve spilfiguur binnen de organisatie en creëert een
hechte band met de (bestaande) klanten, maar je bent niet bang om assertief te zijn en door te
vragen waar nodig. Je bent een gedreven en technisch gepassioneerd medewerker!

Je hebt een bachelor (elektro)mechanica, elektronica, enz. of bent gelijk door ervaring. Ook
schoolverlaters met voldoende maturiteit en motivatie komen in aanmerking voor deze functie. Een
goede kennis van het Nederlands is een must, een goede kennis van Frans is een pluspunt.

PROFIEL

 
 

Enerzijds functioneer je als aanspreekpunt voor onze klanten (integratoren, installateurs,
studiebureaus, …). Je staat in voor het opmaken van offertes en helpt hen gericht verder met
allerlei vragen over onze hoogtechnologische meetsystemen en regelkranen, bestellingen,
levertijden, enz. 
Anderzijds zorg je voor de opvolging van de bestellingen aan onze leveranciers.

Je komt terecht in een team van 13 personen en werkt in teamverband nauw samen met je collega’s
binnen het internal sales team (5 personen). Je rapporteert aan en wordt opgevolgd door de
Technical Manager.
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Je komt terecht in een jonge, maar zeer gedreven organisatie met een open werksfeer. Je gaat
voltijds aan de slag in ons hoofdkantoor te Assent.
Naast een competitieve verloning met extralegale voordelen, bieden we je ook de mogelijkheid om
te groeien in jouw domein met onder andere een interne opleiding.

AANBOD

 


