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BEDRIJF ACTIEF IN DE VERHUUR EN VERKOOP VAN MOBIELE EN VASTE LED-SCHERMEN
ZOEKT

ENTHOUSIASTE EN GEMOTIVEERDE VERTEGENWOORDIGER
Regio Wallonië

JOB

Als commercieel vertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de verhuur/verkoop van (mobiele) 
ledschermen in je regio. Je bezoekt en adviseert klanten en bent verantwoordelijk voor het binnenhalen 
van opdrachten via doelgerichte prospectie. Je staat zelf  in voor het vastleggen van je actieplannen 
zoals telefoons en bezoeken en onderhoudt je eigen klantenbestand. Je verzekert de nodige 
administratie en bent zeer accuraat in de rapportering en opvolging betre� ende de afgelegde klantenen 
prospectenbezoeken. Daarnaast volg je de o� ertes aan klanten actief  en nauwgezet op, o.m. met onze 
logistieke en interne aankoopdienst. Je luistert aandachtig naar klanten waardoor je weet wat er op 
de markt gewenst is en hebt oog voor nieuwe opportuniteiten. Je bouwt een eigen netwerk uit, voert 
zelfstandig de prijsonderhandeling en rondt de verhuur/verkoop af. Je doet hierover een wekelijkse
rapportering aan de verkoop verantwoordelijke.

PROFIEL

•  Een “geboren” verkoper
•  Je hebt ervaring in de verkoop en kunt je gedrevenheid aantonen
•  Je bent ondernemend en neemt je verantwoordelijkheid op
•  Klanttevredenheid en proactieve service zijn voor jou essentieel
•  Je bent fl exibel en hebt geen probleem met beschikbaarheid voor klanten buiten nine to fi ve
•  Je communiceert perfect in het Nederlands, Frans en complexloos in het Engels
•  Je hebt kennis van de standaard IT-o�  ce toepassingen
•  Je bent in staat je activiteiten zelfstandig te plannen
•  Doorzettingsvermogen, creatief  kunnen meedenken met de klanten en het bedrijf  en een 

commerciële gedrevenheid zijn een must
•  Je bent woonachtig in de regio
•  In het bezit van een rijbewijs B – eventueel BE

AANBOD

We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Tegelijk kan je meewerken aan de groei 
van het bedrijf. De sfeer is jong en direct, het enthousiasme spreekt voor zich. Je komt terecht in een 
standvastig bedrijf met een succesvol team waar je een mooie commerciële carrière kan uitbouwen. 
De onderneming biedt je een degelijke opleiding, een contract van onbepaalde duur, een loon volgens 
leeftijd, ervaring en omzet ( barema’s PC 100 ).

MAXLED is een jong en dynamisch bedrijf  in expansie, actief  in de sector van mobiele 
outdoor LED-schermen te Opwijk.

Interesse? Mail je motivatie en CV naar cedric@maxled.be


