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Ben jij de energieke Inside Sales Representative die wij zoeken?
Mitsubishi Electric werkt aan jouw toekomst. Decennia lang zijn we wereldtop in duurzame klimaattechniek. En daar
zijn we bijzonder fier op. Vandaag blijven we het verschil maken met innovatieve en energiezuinige warmtepompen,
airconditioners, ventilatiesystemen en chillers. Onze passie en expertise delen we graag met studiebureaus,
architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, bouwondernemingen, retail, industrie, ICT-partners en
particulieren. En met jou!
Draag ook jij het klimaat een warm hart toe? Barst je van de energie en zoek je een boeiende uitdaging? Bouw dan
samen met ons een mooie toekomst uit. Voor onze vestiging in Braine L’Alleud zoeken we nog een enthousiaste
Inside Sales Representative. Iets voor jou?
Wat houdt je job in?





Je maakt offertes, leidingschema’s en bijhorende productfiches op.
Je biedt klanten technische en commerciële ondersteuning per telefoon en e-mail.
Je informeert klanten en particulieren.
Je beheert productfiches en databoeken.

Welk profiel heb jij?






Je beschikt over een master in de industriële wetenschappen of een bachelor elektromechanica.
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.
Je bent analytisch, nauwkeurig en creatief.
Je bent klantgericht, flexibel en communicatief.
Je bent bereid om in Braine L’Alleud te werken.

Wat bieden wij jou?





Een boeiende job in een groeiend bedrijf met innoverende hoogwaardige producten in de energiesector.
Een openwerksfeer in een jong en dynamisch team.
Een aangename werkruimte.
Een mooi verloningspakket met extralegale voordelen.

Ben jij klaar voor deze uitdaging?
Stuur je cv naar Mitsubishi Electric Europe BV, t.a.v. Sandra Delbol, Autobaan 2, 8210 Loppem of mail het naar
Sandra.delbol@meb.mee.com.
Voor bijkomende inlichtingen, bel 050 55 60 04 (Sandra Delbol).

