TECHNISCH / COMMERCIEEL
ADVISEUR (v/m/d)

Kom werken bij een top team. ARDEX is ambitieus. We zoeken uw hulp om die ambities te bewerkstelligen.
Daarom zoeken wij op korte termijn een

ARDEX is al tientallen jaren een succesvolle,
concernvrije, middelgrote fabrikant van

technisch / commercieel adviseur (v/m/d)
regio Vlaams-Brabant | Zuid-Oost Vlaanderen | Brussel

producten in de bouwmateriaalindustrie. We
ontwikkelen, produceren en verkopen
hoogwaardige bouwmaterialen voor
vakspecialisten.

Wat verwachten we van u?
Onze nieuwe collega beschikt over een commerciële en/of technische opleiding en heeft ook al een aantal
jaren beroepservaring opgedaan.
U heeft bij voorkeur kennis van tegeltechniek, schildertechnieken en bouwmaterialen.
Daarnaast kunt u goed omgaan met de gebruikelijke Office-toepassingen (MS Word en Excel) en kennen
gangbare CRM-systemen ook geen geheimen voor u.
Kenmerken als flexibel, volhardend en dynamisch behoren tot uw standaardpakket.
Noodzakelijk voor deze functie is, dat u naast het Nederlands ook de Franse taal machtig bent en de
bereidwilligheid heeft om de Duitse taal te leren.

Onze nauwkeurige klantoriëntering en onze
consequente merken- en distributiepolitiek
zorgen voor een uitstekende internationale
reputatie. ARDEX realiseert met ongeveer
3.900 medewerkers jaarlijks een omzet van
930 miljoen euro.

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Witten (D).

U kunt uw sollicitatiebrief, tot uiterlijk 15

Wat kunt u van ons verwachten?

augustus 2022 richten aan:
ARDEX GmbH

We gooien u niet in het diepe. We bieden u een grondige en uitvoerige inwerkperiode, zodat u optimaal op de
hoogte bent van onze producten. Na deze periode ligt er een afwisselende en interessante baan voor u open,
met voldoende uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst. Uw functie vraagt enerzijds zelfstandigheid,
anderzijds maakt u deel uit van ons gemotiveerde en enthousiaste team. U rapporteert rechtstreeks aan de
teammanager Belgie.

Afdeling Personeelszaken
Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten

of per mail aan:
personalabteilung@ardex.de

ARDEX biedt haar werknemers een aantrekkelijke functie met dito arbeidsvoorwaarden. U komt te werken bij
een PREMIUM merk met innovatieve producttechnologieën.
Waar gaan we samen voor zorgen?
Samen gaan we het succes van ARDEX uitbreiden.
Daarbij adviseert u op een zelfverzekerde manier onze vakgroothandelaren en onze klanten met uw
(opgedane) vakkennis, over onze producten.
Een extra uitdaging vormt het geven van scholingen en presentaties,
die geeft u zowel ter plaatse als in ons traniningscentrum in Witten (D).
Daarom vragen wij ook van u de bereidheid om regelmatig onderweg te zijn, maar het zou prettig zijn als u in
ieder geval in de aangegeven regio woont.
Mocht u zich in deze functiebeschrijving thuis voelen, dan zouden wij het fijn vinden als u zich met een
uitgebreide sollicitatiebrief en cv aan ons voor wil stellen. Graag vernemen wij uw salarisvoorstel en de vroegst
mogelijke beschikbaarheidsdatum.

www.ardex.eu

