
Belparts is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de marketing van componenten voor de automatische regeling van HVAC systemen in 
gebouwen. Belparts’ continue productinnovatie wordt gedreven door concrete noden in de markt en vertrekt vanuit een permanente zoektocht naar 
een hoger comfort voor de gebruiker in combinatie met een lager energieverbruik en lagere life-time kosten. Belparts bedient haar home markets 
België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk sinds de oprichting in 1987 via haar eigen verkooporganisatie. Daarbuiten werkt Belparts met een groeiend 
aantal internationale partners. Om haar groei en verdere internationalisering te ondersteunen, is Belparts op zoek naar een m/v om het bestaande team 
uit te breiden:

INSIDE SALES medewerker
Vestiging Rotselaar

Doel van de functie
Als commerciële binnendienst medewerker ben je verantwoordelijk voor de technische en commerciële ondersteuning van het sales team en onze 
partners. Je verzekert ook de commerciële en technische eerste lijnsupport aan onze klanten zowel schriftelijk als telefonisch.

Kerntaken
	Leveren van technisch-commerciële tele-support aan klanten, onze eigen buitendienst medewerkers en onze partners
	Uitwerken en opstellen van prijsoffertes
	Opvolgen van offertes voor klanten
	Opvolgen van projecten
	Deelnemen aan onze interne salesmeetings
	Deelnemen aan een aantal internationale beurzen, om zo persoonlijk contact op te bouwen met onze partners
	Het onderhouden van parate, praktijkgerichte technische kennis om klanten de meest optimale oplossing voor te kunnen stellen

Competenties
	Opleiding: een technische basisopleiding is een meerwaarde, bij voorkeur specialisatie meet- en regeltechniek, automatisatie of klimatisatie.
	Ervaring: een eerdere ervaring in een technisch-commerciële binnendienst is een pluspunt
	Grondige product kennis, of bereid deze op te bouwen
	Grondige applicatie kennis (HVAC), of bereid deze eigen te maken
	Kennis gangbare MS Office tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), kennis SAP Business One is een pluspunt
	Zeer goede kennis van het Nederlands en Engels, goede kennis van Frans en/of Duits is een plus 

Persoonlijkheid
	Je bent klantgericht
	Je levert graag tele-support aan klanten
	Je communiceert vlot met anderen
	Je hebt een natuurlijke verantwoordelijkheidszin en werkt resultaatgericht
	Je gaat planmatig tewerk en besteedt zorg aan de opvolging van je dossiers
	Je bent flexibel en leergierig
	Je integreert je zonder moeite in het bestaande team

Aanbod
Wij bieden je een boeiende job met verantwoordelijkheid in een innovatief familiebedrijf met een internationale uitstraling en veel groeipotentieel.  
Je vindt er een team van enthousiaste collega’s, die met hoge betrokkenheid meebouwen aan onze groei. Jouw verloning is marktconform.  
Vanzelfsprekend is er een doorgedreven opleiding over onze producten, oplossingen en werkmethodes.

Interesse?
Stuur dan uw CV met motivatiebrief naar Belparts NV ter attentie van de heer Karel Lazou, Recruiter, Wingepark 4 te BE-3110 Rotselaar of stuur  
een e-mail naar karel.lazou@belparts.com met vermelding van de functie.


