Commercieel ingesteld chauffeur / demonstrateur met rijbewijs BE of
C (m/v).
Al meer dan 40 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakmaterialen, -producten en
-machines met veel toegevoegde waarde. Onze ondernemende en innoverende aanpak levert duurzame
schoonmaakoplossingen op bij o.a. schoonmaakbedrijven, zorginstellingen, openbare gebouwen en
onderwijsinstellingen. Elf vestigingen in de Benelux en Frankrijk, een fijnmazig distributiesysteem, een enorme
voorraad (10.000 m2) van 3500 artikelen, functionele e-tools, een nauw partnership met o.a. Ecover en Nilfisk en
een vakkundige ondersteuning door het sales-team staan garant voor een optimale service.
BOMA is een dynamisch groeibedrijf dat 200 mensen tewerkstelt en een omzet realiseerde van EUR 55 miljoen in
2016 en was vorig jaar genomineerd als finalist voor de 'onderneming van het jaar'.
Omschrijving:

BOMAC, de machine afdeling van de BOMA-groep, presenteert diverse topmerken (Nilfisk, Comac, I-Mop,
BOMA, ….) van professionele schoonmaakmachines gekoppeld aan een performante dienst na verkoop en kent de afgelope
Voor het verbeteren van onze leverperformantie van schoonmaakmachines en het uitvoeren van demonstraties
met machines bij oa leveringen, zoeken wij een 'commercieel ingesteld chauffeur/demonstrateur met rijbewijs BE'.
Hij/zij staat in voor het leveren van schoonmaakmachines bij klanten en geeft een korte uitleg aan de gebruikers
van de machines bij het afleveren.
Daarnaast zal hij/zij ingezet worden voor het uitgebreider demonstreren van nieuwe machines bij potentiële
klanten en beheert zijn/haar demo-machinepark. Bij de demonstraties wordt hij/zij bijgestaan door onze
vertegenwoordiger, die het commerciële gesprek voor zijn/haar rekening neemt.
Omwille van de regelmatige klantencontacten en demonstraties heeft de commercieel ingestelde chauffeur een
presentabel voorkomen en is bij voorkeur tweetalig. Hij/Zij werkt onder leiding van de dienst planning van onze
technische dienst die ook de vloot van techniekers aanstuurt.
Uw profiel:
- Chauffeur met rijbewijs BE of C (m/v)
- Interesse voor techniek
- Commerciële ingesteldheid
- Beleefd met net voorkomen
- Bruikbare kennis van de Franse taal
- Woonachtig regio Antwerpen
Onze voorwaarden:
Wij bieden een voltijdse vaste betrekking vanuit ons filiaal te Antwerpen met een marktconforme bezoldiging. Wij
voorzien een behoorlijke opleiding. Indien noodzakelijk komen wij tussen voor het behalen van het gewenste
rijbewijs.
Hoe kan je solliciteren?
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