Technisch commercieel medewerker (M/V)

Bedrijf
No-noise (Strong in Silence) is een jong, groeiend en innovatief bedrijf gespecialiseerd in esthetische
en efficiënte oplossingen voor akoestische problemen en lawaaibeheersing. Om onze ambitieuze
doelstellingen te bereiken zoeken wij een technisch commercieel medewerker. Wij bieden een
stimulerende werkomgeving aan waar opleiding, initiatief, een directe aanpak en resultaat centraal
staan.

Functiebeschrijving
Na een inwerkingsperiode & opleiding beschik je over de nodige technische inzichten en kennis op
gebied van akoestiek om samen met je collega’s in te staan voor de behandeling van inkomende
aanvragen. Je maakt offertes, berekeningen, technische tekeningen, een planning,…
Onze focus ligt op het aanreiken van geschikte akoestische oplossingen. Daarnaast staat je in voor de
opmaak van online communicatie en sociale media.
Zowel per mail, telefonisch als bij persoonlijk contact communiceer je steeds vlot en vriendelijk. Je
bent zeker niet bang om de handen uit de mouwen te steken waar nodig.

Profiel
-

Je bent geïnteresseerd in bouw/afwerking. Ervaring in binnenhuisinrichting of in de algemene
bouw is zeker een meerwaarde!
Je bent ambitieus, authentiek , betrokken, gedreven, oplossingsgericht.
Je beschikt over een analytische, resultaatgerichte manier van denken.
Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig. Je hebt oog voor detail.
Je hebt geen 9 to 5 mentaliteit.
Je kan heel vlot met Office overweg en leert snel bij.
Je drukt je mondeling en schriftelijk vlot uit in het Nederlands en in werkbaar Frans en Engels.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wij bieden:
Er wacht je een pittige job met veel afwisseling en ruime verantwoordelijkheid in een bedrijf op
mensenmaat. Je komt terecht in een goedlachs en sterk dynamisch team. Je kan rekenen op de nodige
coaching om je wegwijs te maken in de wereld van de akoestiek en een salarispakket aangepast aan je
ervaring en vaardigheden. Je werkt in een groene omgeving in de regio Roeselare.

Interesse?
Stuur je CV en sollicitatiebrief naar sarah@no-noise.be. Je krijgt steeds een persoonlijk antwoord.
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