Vacature Junior Projectadviseur (40 uur)
Organisatie
JST Products International BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van aluminium railsystemen, binnen- en buitenzonwering producten,
lichtweringsystemen, gordijnstoffen, separatiestoffen en technische stoffen voor de projectmarkt. Al deze producten worden uitsluitend geleverd via de
professionele projectinrichter (kantoorinrichter, vloerenbedrijven).
In Nederland hebben wij ca. 100 relaties door het gehele land. JEWEL producten worden voornamelijk toegepast in de gezondheidszorg bij ziekenhuizen,
verpleeghuizen en verzorgingstehuizen en in de utiliteitsbouw bij kantoren, scholen en openbare gebouwen. JST Products international BV houdt zich tevens
bezig met projectontwerpen en advisering m.b.t. de diverse producten en kan voor de gehele organisatie en realisatie van het project zorgdragen,
waaronder inmeten en montage.
Profiel
Ben jij een gedreven en enthousiast persoon, wil je graag leren en houdt je van een uitdaging? Wil jij werken in dynamisch en hard groeiend bedrijf? Voor
deze functie zijn wij op zoek naar een commercieel persoon met technisch inzicht.
Wat houdt het in?
- Klantcontact onderhouden en opbouwen;
- Eindgebruikers en klanten voorzien van technisch advies;
- Het inmeten van projecten;
- Het maken van offertes;
- Het ontvangen en verwerken van de opdrachten van de klant;
- Het begeleiden van projecten;
- Gedurende het project ben jij het eerste aanspreekpunt van zowel
de klant als de monteurs.

Wat zoeken wij?
- Ervaring met het office pakket en ordersystemen
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
- Flexibele werktijden, geen 9 tot 5 mentaliteit
- Woonachtig bij voorkeur in de buurt van Voorst (gem. Voorst)
- Kennis en/of ervaring met railsystemen, raambekleding en
buitenzonwering is een pré
- In het bezit van rijbewijs B

De beloning
Wij bieden een afwisselende fulltime baan met een goed salaris in een prettige werkomgeving, waar collegialiteit hoog in het vaandel staat.
Wil jij deze uitdagende baan?
Stuur je motivatie en CV per email naar: remco@jstproducts.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Remco Schut,
telefoonnummer 0575-502601.

