
 

 

Verkoper met technische skills gezocht 

 

Grijp de kans om je talenten in te zetten voor een gezond bedrijf met zeer sterke ambities. 

Als fulltime technisch verkoper ben je het aanspreek punt van de klanten.  

Dit zowel voor particulieren , bedrijven als voor leasing.  

 

Ben jij graag in contact met klanten en ben jij de eerste die klaar staat voor info of als er iets opgelost 

moet worden? Bij Bike Concept, staan onze klanten centraal.  

Je ontvangt de klanten in één van de toonzalen ( 2de toonzaal met technische dienst te Kortrijk vanaf 

mei april/2020) en zorgt voor een warm onthaal. In dialoog met de klant luister en peil je naar de 

behoeften en zoekt je mee naar het best passend E-bike.  Je geeft vaktechnische uitleg waar nodig en 

kan hierbij complexe materie op een eenvoudige manier uitleggen. 

Je bouwt een band op met de klant en streeft naar een kwalitatieve opvolging van A tot Z. Je stelt de 

offerte op, regelt de opvolging met onze techniekers en polst naar de tevredenheid van de klant. 

Je start een afwisselende job binnen een hecht team. 

Je krijgt een opleiding on-the-job, maar je beschikt eventueel al over enige ervaring en technische 

kennis en vindt snel je weg in een nieuwe werkomgeving. 

In ruil voor je inzet, commercieel talent, technische bagage en initiatief kan je rekenen op een 

aangepaste loon. Interne & externe opleidingen en veel E-bike plezier! 

 

• Je bent klantvriendelijk. 

• Je beschikt over enige technische kennis en passie voor fietsen/e-bikes 

• Je zorgt voor een correcte administratie en rapportage. 

• Je ziet toe op veiligheid en netheid in de werkomgeving. 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent voldoende assertief. 

• Je  bent verantwoordelijk voor mails en telefonie  

• Je zorgt voor een geode opvolging van de klanten en bestellingen 

• Je draagt je steentje bij op vlak van marketing, website 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent voldoende assertief. 

… 

Heb je interesse in deze mooie opportuniteit? 

 

Reageer dan met je cv + motivatiebrief via info@bikeconcept.be 

Je kan rekenen op de nodige discretie.  

www.bikeconcept.be 


