
   

Regio: Beveren  

Medewerker verkoop machines 

De functie beschreven: 

Vanuit ons bedrijf in Beveren ben jij als verkoper, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor de 

verkoop van nieuwe- en gebruikte bouwmachines van de categorieën: grondverzet, 

verdichtingsmateriaal, hijs- en heftoestellen … aan nationale en internationale klanten. Hierbij maak 

je gebruik van verschillende verkoopkanalen. Je zorgt voor het op- en uitbouwen van je eigen 

klantenkring en vervolgens ook voor het onderhouden van de relatie met de klant (relatiebeheer). 

 

Profiel: 

Als Verkoper moet je natuurlijk communicatief en commercieel vaardig zijn, daarnaast zijn de 

onderstaande punten belangrijk: 

- Je beschikt over een secundair diploma en denkniveau met een opleiding in een 

commerciële richting; 

- Je zorgt ervoor dat de klant een goed advies krijgt over de machines die het beste 

past/passen bij zijn wensen; 

- Je neemt binnenkomende telefoontjes op en beantwoord ze uiteindelijk met prijsoffertes; 

- Je bedenkt nieuwe manieren om de bouwmachines te verkopen/verhuren en komt met 

initiatief voor verbeteringen in het gehele sales proces; 

- Je bent niet bang om je af en toe eens vuil te maken voor het fotograferen van 

verschillende bouwmachines; 

- Je beschikt over een rijbewijs B; 

- Grote plus: Je bent een ‘talenknobbel’, je kan je zowel mondeling als schriftelijk staande 

houden in verschillende talen voor de internationale verkoop; 

- Bij voorkeur beschik je ook over ervaring in de verkoop van machines en toebehoren; 

- Je bent klantgericht, creatief en denkt in oplossingen. 

 

Aanbod: 

- Wij zijn een dynamisch en jong familiebedrijf dat zeer sterk groeit 

- Een uitgebreid en afwisselend takenpakket; 

- Een gezond en stabiel bedrijf met hoge werkzekerheid; 

- Een goed bereikbare, filevrije werkomgeving; 

- Een aantrekkelijk en marktconform salarispakket met tal van voordelen zoals GSM, laptop, 

bedrijfswagen etc.; 

- Een zeer collegiale sfeer met tal van bedrijfsactiviteiten; 

- Verdere zaken zijn bespreekbaar. 

 

Solliciteren: 

Stuur uw sollicitatie (CV & eventueel korte motivatie) door naar Olivier De Rycke via 

olivier@deryckeverhuur.be. Heb je bijkomende vragen stuur dan even een mail of bel  naar het 

nummer +32 471/57.78.36. 


