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De firma THOMAS bvba is in België een begrip op het
gebied van tuin & park en landbouwmechanisatie.

Vertegenwoordigervan onze topmerken met gevoel voor techniekéntuin&park.
Je bent verantwoordelijk voor:
- Onderhouden en uitbouwen van het netwerk van bestaande
dealers, klanten en prospects.
- Vertegenwoordigen van onze merken en firma op professionele
beurzen.
- Opvolgen van de marktontwikkelingen en opleidingen bij de
fabrikanten.
- Oplossingsgericht meedenken met je dealers en klanten en
uitwerkern van de gemaakte afspraken en offertes.
- Zorgen voor een goede bezoekrapportage en correcte
orderafwikkeling.
- Rapporteren aan de salesmanager.

THOMAS biedt je :
- Een zelfstandige, uitdagende commerciële functie.
- Ruimte voor ondernemerschap en ontwikkeling.
- Een prima werkomgeving met enthousiaste collega’s.
- Een motiverend salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
DB641688K9

De firma THOMAS vertegenwoordigt naast, de marktleider onder de tractoren - NEW
HOLLAND, de vooraanstaande merken TIMBERWOLF, VERTIDRAIN, ROTADAIRON,
RANSOMES, JACOBSEN, EZGO en TRIMAX.
Vanuit de moderne vestiging in Merchtem, en samen met haar dealers bedienen zij de
professionele tuin & park / golf & overheid - sector in geheel België en Luxemburg.
Kwaliteit, service en klantgerichtheid lopen als een rode draad door de meer dan
80-jarige historie van dit succesvolle mechanisatiebedrijf.

Regio
Je werkgebied zal voornamelijk in de provincies Antwerpen,
Limburg, Brabant en Luik liggen.

Functie-eisen:
- Gedreven en je voelt je in alle middens thuis.
- Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
- Passie voor techniek.
- Nederlandse en Franse taal beheersen, goede kennis Engels.
- Ondernemend en resultaatgericht.
- Initiatief nemen en vasthoudend.
- Actieve “netwerker” en communicatief.
- Zelfstandig en houdt het teambelang in het oog.
- Woonachtig in het werkgebied

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

052 37 22 73

www.firmathomas.be

frank@firmathomas.be

