
 

 
 
WILO nv is een van de belangrijkste producenten in haar sector. De producten worden 
aan verschillende bedrijven in de bouwsector voorgesteld, zowel als in de wereld van de 
industrie (groothandelaars van verwarming – sanitair, installateurs, marktonderzoek-
bureaus,…) 
In het kader van hun groei, zijn wij op zoek naar een (m/v): 
 

Inside Sales Engineer 
In Brussel (Ganshoren) 

 
Functie 

 
Als Inside Sales Engineer zal u: 
 

• Professionele klantenrelaties opbouwen met klanten uit de bouwwereld en de 
industrie. Hierbij gaat het over groothandels in verwarming-sanitair, 
installateurs, studiebureaus, architecten, aannemers en onderhoudsfirma’s. 

• Offertes van uw klanten opmaken en opvolgen, samen met de buitendienst. 
• De telefonische vragen van de klanten uit uw sector beantwoorden. 
• Deelnemen in de keuze van de strategie en de commerciële politiek die in uw 

sector zal worden toegepast. 
• Duidelijke en volledige informatie verschaffen aan de administratieve 

medewerkers over de te behandelen dossiers. 
• Deelnemen aan beurzen, events en opleidingen 
• Samen met het inside sales team verantwoordelijk zijn voor het lokale product 

management  
 
U bent een spilfiguur tussen de binnen- en buitendienst en staat in voor technische en 
commerciële ondersteuning.  
 
 
Profiel 

 
• U hebt een opleiding genoten als Master of Bachelor in de industriële 

wetenschappen of gelijkaardig door ervaring. Kennis van HVAC en/of sanitaire 
installaties is een pluspunt. 

• U bent tweetalig (NL/FR) met een goede kennis van het Engels. 
• U kan goed overweg met Office (Excel/Word/PowerPoint) en CRM/ERP software. 
• U heeft een goede communicatievaardigheid, werkt nauwkeurig en heeft oog voor 

detail. 
• U beschikt over een commercieel inzicht en kunt onderhandelen op elk niveau en 

bent stressbestendig. 
• U bent een team player. 

 
 
Aanbod 
 
WILO biedt u de mogelijkheid om in een wereldwijd gekend bedrijf te werken, dat 
kwalitatieve producten produceert en die leider is op de markt. 
 
Bovendien geniet u van een aantrekkelijk salarispakket, dat een vast salaris, een 
jaarlijkse bonus, extralegale voordelen zoals groeps – en hospitalisatieverzekering, 
en maaltijdcheques inhoudt. 
 
Indien deze opportuniteit U aanspreekt, stuur dan uw C.V. naar 
johan.debleecker@wilo.com 
   
Aarzel niet om onze website te contacteren: http://www.wilo.be 
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