
   

 

 

TECHNISCH COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER BELGIE (M/V) 

(fulltime) 

 

  

Ben jij een commercieel talent en woonachtig in de regio Luik/Brussel? Heb je affiniteit met 
techniek en op zoek naar een mooie uitdaging waarbij je sales, support en techniek kunt 
combineren? Dan is deze functie wellicht iets voor jou! 

 

De Functie 
Om onze ambitie het vergroten van onze afzetmarkt in België en Luxemburg te realiseren, zijn we op 
zoek naar een technisch commercieel talent die het verlengstuk wordt van ons (familie)bedrijf op de 
Belgische en Luxemburgse markt. Iemand die de talen spreekt, de cultuur begrijpt en over de 
competenties beschikt om autonoom te werken en zo onze naamsbekendheid én omzet te vergroten 
in deze markt. 

Kerntaken en verantwoordelijkheden; 
 

 Het in kaart brengen van de markt en dit uitwerken in een verkoopplan; 

 Onderhouden van de relatie met bestaande klanten en zoeken naar een verdieping van hun 
huidige productafname; 

 Bezoeken van potentiële klanten, op de hoogte blijven van de marktontwikkeling en creatief 
zijn in het zoeken van nieuw klantenpotentieel; 

 Uitwerken en aanbieden van offertes naar aanleiding van klantcontact en de actieve opvolging 
hiervan tot een concrete order; 

 Verantwoordelijk voor de omzet- en winstdoelstellingen; 

 Verwerven en bijhouden van kennis omtrent de NDT branche, onze (potentiele) klantenkring,  
het goederen- en dienstenpakket van De Looper NDO bv en dat van de concurrentie, alsmede 
overige marktontwikkelingen; 

 Verantwoordelijk voor de eigen planning, zelf afspraken maken en zorgen voor een 
gevulde agenda. Hiervoor maak je gebruik van het CRM-systeem; 

 Rapportages en voorstellen ontwikkelen als onderdeel van de verkoopinspanning; 

 Hiernaast zorg je uiteraard ook voor een vlekkeloze opvolging van een project, uitwerking van 
alle nodige administratie en een correcte communicatie zowel intern als extern; 

 Overleggen met klanten na de verkoop om de klant tevredenheid vast te stellen, voorkomende 
problemen op te lossen en blijvende ondersteuning te bieden; 

 Je rapporteert je verkopen, veranderende behoeftes bij klanten en de activiteiten van de 
concurrentie aan de Algemeen directeur. 

 Je hebt de mogelijkheden om vanuit huis te werken (werkkamer of study met hoge snelheid 
internetverbinding, waarmee kan worden ingelogd op het bedrijfsnetwerk via VPN). 
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Functie-eisen 
 

 Affiniteit met Niet-destructief onderzoek (NDO/NDT) 

 Minimaal 3 jaar commerciële ervaring in een technische sector 

 Zelfstandig en proactief 

 Flexibele instelling en ondernemende persoonlijkheid 

 Je bent klant- en servicegericht; energiek en positief 

 Enthousiast en sterk in acquisitie en klantcontact 

 Je spreekt je talen Nederlands, Frans en Engels 

 Je bent zowel commercieel, technisch als administratief sterk 

Arbeidsvoorwaarden 

 Een functie in een stabiele en groeiende familiale onderneming 

 Veel vrijheid in het uitoefening van de functie met als uitgangspunt vastgestelde 
verkoopdoelstellingen 

 Een verloning basis salaris (Nederlands arbeidscontract) te verhogen met behaalde resultaten 
(provisieregeling),GSM en laptop 

 Tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 

De Looper NDO bv 
 
Totaalleverancier in NDT oplossingen 
 
De Looper NDO B.V. is een technische groothandel, gespecialiseerd in apparatuur en chemicaliën ten 
behoeve van niet-destructief onderzoek (NDI / NDT) en inspectie. Als exclusief distributeur van een 
aantal gerenommeerde merken, leveren wij in de Benelux een breed pakket aan verbruiksartikelen, 
apparatuur en accessoires voor nagenoeg alle NDO technieken aan klanten in uiteenlopende 
markten. Met onze opgedane kennis in de afgelopen 35 jaar bieden wij onze klanten een 
totaal oplossing voor bijna elk NDO vraagstuk. Hier zijn we trots op!  
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


