
TECHNICAL SALES SUPPORT
FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. Analyseren en indien nodig technisch en 

commercieel vervolledigen van de 
offerteaanvragen i.s.m. de (interne) klant

2. Beoordelen van de maak- en haalbaarheid van 
de aanvraag in overleg met de productieleider

3. Berekenen van de prijs (vnl. 
oppervlakteberekening)

4. Opstellen en opvolgen van de offertes
5. Occasioneel deelnemen aan beurzen samen 

met externe sales (Benelux/F/D)

GEWENSTE KWALIFICATIES

KLANTGERICHT NAUWKEURIG

ANALYTISCH

WAT HEEFT KANIGEN U CONCREET TE BIEDEN?
1. Een boeiende en uitdagende technische commerciële 

binnendienstfunctie
2. Deel uitmaken van een sterk en ervaren team in een meertalige 

omgeving
3. De kernwaarden van KANIGEN zijn: samenwerking, solidariteit, 

� exibiliteit en klantgerichtheid
4. Zeer korte communicatielijnen waarbij u nauw samenwerkt met 

de sales, productie, kwaliteit en administratie 
5. Salarispakket inclusief groeps- en hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques en ADV-dagen
6. De mogelijkheid om in een eerste gesprek vrijblijvend kennis te 

maken met het bedrijf

KANIGEN GROUP,  een Belgisch bedrijf met vestigingen in Genk en Bonneville (F), is een dynamische 
onderneming die zich specialiseert in chemische oppervlaktebehandeling van technische producten. 
De methode die hiervoor aangewend wordt is de KAtalytic NIckel GENeration® methode: het 
aanbrengen van nikkel op een autokatalytische manier met als grote voordeel dat de laagdikte 
overal uniform is. Chemisch nikkel is uiterst corrosiebestendig en slijtvast en wordt steeds meer 
voor complexere producten gebruikt met toepassingen in de automotive sector, semiconductor, 
machinebouw, offshore, hydraulica, enz. Door mee te denken met haar klanten en zich te positioneren 
als logistieke en businesspartner is KANIGEN GROUP uitgegroeid tot de grootste speler in de Benelux 
en is het aandeel in Frankrijk en Duitsland groeiend. Wegens interne promotie, zijn we momenteel op 
zoek naar een gemotiveerde en gekwali� ceerde (m/v):

Aanwerving exclusief begeleid door VMC Select

SOLLICITEER DIRECT:
www.vmc-select.be

VMC Select bvba
Jaarbeurslaan 17.11
3600 GENK
info@vmc-select.be

INFORMEREN, OVERLEGGEN OF SOLLICITEREN?
      BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 089 30 55 11 OF 0479 29 74 75

zaterdag tussen 11 en 14.00 u.
zondag tussen 20 en 21.00 u.
kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20.00 u.

FLEXIBEL

GENK
50 MEDEWERKERS 
(35 in Genk)

7 miljoen

50% MEDEWERKERS
HEEFT XX JAAR DIENST

€www.kanigen.eu

TEKENING LEZEN EN 
3D-INZICHT

SCHOOLVERLATERS KOMEN 
IN AANMERKING

TALENKENNIS: 
F/E/(D) GEWENST 

OF BEREID TE LEREN 
(TAALBAD)

KENNIS 
EXCEL

in 1960

GENK 
(WERKPLEK)

TECHNISCHE BA OF 
GELIJKWAARDIG

BONNEVILLE


