
 

 
 
 

HANSA-FLEX Hydraulics Nv heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming op het vlak van 
hydraulica.  Met meer dan 55 jaar ervaring is HANSA-FLEX de specialist in hydraulica en pneumatica.  
HANSA-FLEX heeft wereldwijd 458 vestigingen, waarvan 5 in België.  
Daarnaast biedt de groep HANSA-FLEX ook een hydraulic service aan, die zich profileert als de ideale partner 
voor het onderhoud en de uitbouw van hydraulische installaties. 

 
 
 

Om onze continue groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een: 
 

TECHNICAL SALES ADVISOR (m/v/x) 

Regio Limburg-Luik 
 
 
 
Als vertegenwoordiger ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de verkoop in jouw regio. 
Jouw missie: een maximaal marktaandeel veroveren! Dit doe je door het volledige gamma 
producten en diensten van HANSA-FLEX  bij jouw bestaande klanten te promoten. Daarnaast ga je 
ook op zoek naar nieuwe klanten en contacteer je proactief prospecten om onze HANSA-FLEX 
oplossingen aan te bieden. Je geeft advies op maat en bouwt zo een stevige vertrouwensrelatie op 
met bestaande klanten en prospecten. 

 

 Jobomschrijving:  

 Je beheert je agenda en maakt zelf afspraken. 
 Je onderhoudt en versterkt de relaties met de bestaande klanten. 
 Je contacteert proactief potentiële klanten. 
 Je promoot het uitgebreid gamma van de HANSA-FLEX producten en diensten aan klanten in 

de meest uiteenlopende sectoren.  
 Je biedt totaaloplossingen aan gebaseerd op technische expertise en een hoge servicegraad.  
 Je reageert snel en gericht op vragen van klanten, prospecten en collega’s. 
 Je helpt de klanten bij het oplossen van hun technische problemen en geeft advies op maat.   
 Naast de fysieke bezoeken aan de klant (external sales) worden klanten en leads regelmatig 

vanop kantoor benaderd via telefoon en video call (internal sales). 
 Je update permanent je kennis van HANSA-FLEX producten, d.m.v. opleidingen, ervaring en 

zelfstudie. 
 Je neemt actief deel aan de Sales Meetings. 
 Je rapporteert jouw activiteiten via het CRM. 

 

 



 Jouw profiel: 

Je bent een commerciële topper met een passie voor hydraulica. Hunting en farming zijn helemaal 
jouw ding. Een informele bedrijfscultuur en zelfstandig werken, liggen je helemaal en je staat ook 
communicatief sterk in je schoenen. Jouw goed doordachte visie op jouw klanten en hun 
(potentiële) noden, op ons productgamma en op onze commerciële strategie gaat samen met een 
flinke dosis overtuigingskracht.   

De ideale kandidaat (m/v/x) voldoet aan onderstaande criteria: 

 Je hebt een bachelor-diploma in een technische richting (bv. mechanica) of gelijkwaardig 
door ervaring. 

 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de verkoop, bij voorkeur in de wereld van hydraulica. 
 Je bent tweetalig NL/FR en kennis van het Duits is een pluspunt. 
 Je hebt technische affiniteit.  
 Je bent klantgericht en kan pragmatisch en oplossingsgericht denken. 
 Je bent assertief maar niet agressief. 
 Je kan vlot en professioneel communiceren met zeer diverse partners (klanten, techniekers, 

enz.), ook in moeilijke situaties. 
 Je bouwt snel een stevig een professioneel netwerk op. 
 Je bent een goede luisteraar. 
 Je hebt een sterke commerciële ingesteldheid en overtuigingskracht. 
 Je bent computervaardig. 
 Je kan zelfstandig werken maar bent tegelijkertijd ook een teamplayer. 

 Ons aanbod: 

Een veelzijdige sales-job boordevol verantwoordelijkheid in een stabiele mensgerichte onderneming 
met korte communicatielijnen.  Rechtstreekse rapportage aan de Sales Manager die eigen inbreng 
en proactief meedenken sterk apprecieert. Je kan rekenen op de technische expertise van product 
specialisten en de ondersteuning van het customer service team. 

We maken dagelijks werk van de ontwikkeling van elke medewerker en een aangename 
samenwerking. We streven een gezonde work-life balance na en met ons fietsbeleid stimuleren we 
een gezonde geest in een gezond lichaam.  

Je krijgt een competitief salarispakket met jaarbonus en extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, 
laptop, iPad, smartphone, anciënniteitsverlof, groeps- en hospitalisatieverzekering. 
 

 Interesse: 

Stuur dan jouw sollicitatiebrief met C.V. naar: 
 

HANSA-FLEX t.a.v. Anja Danckaert 
Tel. 09/280.73.71 
jobs@hansaflex.com  

 www.hansa-flex.com 


