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Axioma nv, onderdeel van de familiaal geleide Duitse RIDI Group, is één van de belangrijkste
verlichtingsbedrijven op de projectenmarkt. Als exclusief invoerder van Europese topmerken, met de
Benelux als actieterrein, verkopen wij professionele verlichtingsoplossingen voor kantoren, scholen,
industrie, sportaccommodaties, de zorgsector, retail en openbare ruimtes.
Onze know-how en professionaliteit in combinatie met een breed gamma innovatieve, energie-efficiënte
producten en lichtoplossingen maakt van Axioma een belangrijke partner voor het gehele project. Axioma
heeft de focus op de “Total Cost of Ownership” en de “Return on investment” van de klant via geavanceerde,
hoog kwalitatieve LED-technologie en intelligente lichtregeling-systemen.
Wij wensen ons team te versterken met een (m/v):
Technisch – Commerciële binnendienst
Functieomschrijving
Na een brede doorgedreven opleiding zal u verantwoordelijk zijn over het intern klantenbeheer in uw regio.
U behandelt lastenboeken, maakt offertes en volgt projecten van begin tot einde op. Contact met de klanten
met betrekking tot prijsvragen, leveringstermijnen, bestellingen en allerhande technische informatie vormen
uw belangrijkste taken. U werkt hiervoor in tandem nauw samen met je collega buitendienst. Je ontwikkelt
en onderhoudt het commerciële netwerk van Axioma in uw regio, zowel bij architecten, studiebureaus en
elektrotechnische installateurs. Je waakt op proactieve wijze over het commerciële proces bij
verlichtingsprojecten en de opvolging van de offertes.
Jouw profiel






U hebt een relevante bachelor opleiding, je bent schoolverlater die de uitdaging wil aangaan of je
hebt enige jaren ervaring in een gelijkaardige functie.
Je bent empathisch, leergierig, commercieel ingesteld en een klant gedreven en resultaatgerichte
doorzetter.
Technische affiniteit om het complete productengamma te leren kennen, zodat u de klanten
optimaal kan informeren.
Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig, planmatig kan werken met deadlines.
Je beheerst de Engelse taal in woord en schrift. Frans is een pluspunt.

Wat mag je van Axioma verwachten?








Werken bij een gezonde, mensgerichte en ambitieuze KMO met sterke groeiambities.
Een uitdagende functie, je maakt deel uit van een jong en dynamisch team.
Een competitief remuneratiepakket en diverse opleidingsmogelijkheden.
Werken met kwalitatieve LED topproducten in een sterk ontwikkelde markt.
Vlakke organisatiestructuur met korte communicatielijnen en ruimte voor eigen inbreng.
Een uitstekende infrastructuur en performante informatica tools.
Glijdende uren.

Contact informatie
Stuur je motivatie + CV naar sollicitatie@axioma-lighting.be of neem telefonisch contact op met de
personeelsverantwoordelijke op het nummer 056/622 130.

