
totaalaanbod op uw bouwwerf, met service

VERKOOP
VERHUUR
SERVICE

Intermat NV werft aan
VERTEGENWOORDIGER REGIO BRABANT-BRUSSEL

Intermat is een sterke speler in de verkoop en verhuur van aannemersmaterieel, bouwmachines en 
werfuitrusting. Via onze 5 vestigingen in België benaderen we een brede doelgroep in de bouwsector. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een technisch vertegenwoordiger voor 
de regio Brabant-Brussel.

PROFIEL - De juiste kandidaat kan een eerste saleservaring voorleggen. 
- Ervaring binnen de bouwsector is een groot pluspunt. 
- Je hebt kennis ter zake en bezit uitgesproken commerciële en communicatieve skills. 
- Je kan zelfstandig werken en bent in staat je agenda optimaal te plannen. 
- Je bent pro-actief en hebt een groot doorzettingsvermogen. 
- Het werken met targets motiveert je. 
- Je bent perfect tweetalig (NL/FR)

JOBOMSCHRIJVING In deze rol bezoek je de professionele eindgebruiker zoals aannemers en bouwfirma’s 
waar je aannemersmaterieel, bouwmachines en werfuitrusting voorstelt. Als expert 
met een zeer goede productkennis treedt je op als een echte adviseur. Om een uitste-
kende dienstverlening te voorzien ben je in staat om onmiddellijk te leveren. Om deze 
reden rijdt je rond in een bestelwagen. Waar mogelijk slaag je erin om tijdens de 
werfbezoeken bij je klanten te cross- en upsellen. Je denkt actief mee over hun noden 
en stelt de aanvullende maandpromoties voor. Je bouwt een sterke vertrouwensrelatie 
op met je klanten en bezoekt ook nieuwe werven ter uitbreiding van je portefeuille. Je 
rapporteert aan onze salesmanager. 

WIJ BIEDEN - Zelfstandige salesfunctie waarbij hard werken zeer duidelijk beloond wordt.
- Gezond en stabiel bedrijf waar je kan rekenen op de nodige ondersteuning.
- Marktconforme verloning aangevuld met een aantrekkelijk commissiesysteem op basis 
van omzet.
- Extralegale voordelen zoals een laptop en gsm.

gelieve  uw C.V.  door te mailen naar tom.v@intermat.be

Nijverheidsstraat 36
8760 Meulebeke
T +32 51 48 87 68
F +32 51 48 67 72

Brugsesteenweg 297
9900 Eeklo
T. +32 9 238 43 29
F. +32 9 238 43 50

Oostendebaan 114
8470 Gistel
T. +32 59 27 85.96
F. +32 59 27 90 08

Aarschotsesteenweg 200A
2230 Herselt
T. +32 16 95 71 32
F. +32 16 95 71 33

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature

Brusselbaan 248
9320 Erembodegem
T. +32 53 77 20 30
F. +32 53 78 83 14

info@intermat.be  - www.intermat.be


