
 

                                                                                              

 
Technical Sales – Vlakke Dichtingen 

     
    
 

ERIKS (www.eriks.be) is een industriële dienstverlener met een uitgebreid assortiment aan technische 

componenten en diepgaande applicatiekennis. Deze unieke combinatie maakt dat wij onze klanten 

een totaaloplossing kunnen aanbieden, gebaseerd op onze technische expertise en hoge 

servicegraad.  Het brede toepassingsgebied van ERIKS, zowel qua producten, klanten, als service, 

maakt van onze organisatie een uitdagende en gevarieerde werkomgeving. ERIKS België maakt 

onderdeel uit van de ERIKS Group en de SHV Holding. Ons internationaal karakter geeft ons de 

mogelijkheid om verder te groeien en te zorgen voor interessante carrière mogelijkheden.  

 
Locatie: Ekeren  

 

Je functie:  

Als Technical Sales binnen de Business Unit geef je hoofzakelijk advies aan collega’s uit de 

commerciële divisie en zoekt samen met leveranciers naar oplossingen. In sommige gevallen ben je 

ook verantwoordelijk zijn voor de volledige flow van het verkoopproces. Vanaf de offerte tot en met de 

uitlevering sta je dan garant voor de aanbieding van het juiste product, service en een tijdige levering. 

Je werkt intensief samen met de klant, de interne en externe salesverantwoordelijke en de leverancier. 

Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het behalen van omzet- en margedoelstellingen. In 

communicatie met de klant en de verkoopverantwoordelijke detecteer je de klantenbehoeften en zoek 

je samen naar de optimale oplossing. Je rapporteert aan de Teamleader van de Business Unit.   

 

Taakomschrijving: 

• Je zorgt ervoor dat de interne of externe klant zo snel mogelijk geholpen wordt (telefonisch/per 

mail). Je maakt duidelijke afspraken omtrent levertermijn, aantallen, facturatie,…  

• In overleg met de Application Engineers, (Key) Accountmanagers en/of Customer Service 

maak je offertes en volg je deze verder op, of geef je advies m.b.t. bepaalde producten. 

• In je zoektocht naar de juiste technische oplossing voor je klant kom je in contact met 

collega’s van de verschillende divisies binnen ERIKS en collega’s van logistiek, kwaliteit, etc. 

• Je geeft advies over oplossingen en pricing aan collega’s uit de commerciële divisie. 

• Je ondersteunt bij tenders.  

• Je voert overige administratieve taken uit m.b.t. facturatie, klachtenopvolging … 

• Je gaat samen met de Teamleader op zoek naar opportuniteiten en efficiëntie binnen je taken 

en binnen de afdeling en werkt die ook verder uit. 

 

http://www.eriks.be/


 

Je kennis en vaardigheden  

• Je hebt bij voorkeur een Bachelor of Master diploma in een technische of commerciële richting 

• Je bent vertrouwd met de meest courante computertoepassingen (Word, Excel, Outlook) 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met SAP  

• Je hebt een sterk technisch inzicht en hebt een sterke affiniteit met de productgroep Vlakke 

Dichtingen. 

• Je kan bij voorkeur reeds een aantal jaar commerciële ervaring in een binnendienstfunctie 

voorleggen.  

• Je bent administratief sterk, commercieel, communicatief en klantgericht 

• Je kan goed zelfstandig werken, bent proactief, oplossingsgericht en leergierig 

• Je hebt een goede kennis (mondeling en schriftelijk) van Nederlands en Engels  

 

Ons aanbod 

Een afwisselende en inspirerende baan in een team bij een innovatieve multinational met een 

informele sfeer. Naast een marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen, biedt Eriks nv, als 

onderdeel van de SHV-groep een gezonde en innovatieve omgeving waarbinnen zelfontplooiing zowel 

op vaktechnisch als persoonlijk vlak vooropstaat. ERIKS is een ambitieuze, sterk groeiende groep met 

een open werksfeer en een sterke teamgeest.  

 


