
 

 

Met 60 jaar ervaring is HANSA-FLEX de specialist in hydraulica! 
 

Als snelgroeiend bedrijf in hydraulische systemen en oplossingen zijn we op zoek naar een: 
 

Technical Sales Advisor (m/v/x) 
Regio Antwerpen 

 

 Wat bieden wij? 

 Een gevarieerde en uitdagende sales-job met veel eigen inbreng en ruimte voor initiatief. 
 Een klantenportefeuille met een brede waaier aan klanten. 
 Werken in een sterk groeiende onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep. 
 Een prettige werksfeer waar je geen nummertje bent maar gewaardeerd wordt en met aandacht voor 

een gezonde work-life balance. 
 Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. 
 Interne opleidingen en ondersteuning van productspecialisten en het customer service team. 
 Een competitief salarispakket met extralegale voordelen (bedrijfswagen, laptop, iPad, smartphone, groeps- 

en hospitalisatieverzekering, fietsleaseplan, anciënniteitsverlof). 

 

 Wat ga je doen? 

 Je onderhoudt en versterkt de relaties met de bestaande klanten. 
 Je contacteert proactief potentiële klanten. 
 Je beheert je agenda en maakt zelf afspraken. 
 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 werkt actief mee aan de verdere uitbouw van onze shop in de Antwerpse haven en helpt mee waar 

nodig. 
 Je werkt permanent je kennis van HANSA-FLEX producten bij, d.m.v. opleidingen, ervaring en zelfstudie. 
 Je rapporteert jouw activiteiten via het CRM-systeem. 
 Je neemt actief deel aan de Sales Meetings. 
 Je overlegt regelmatig met je Sales Manager over je commerciële visie, de ondersteunende noden en 

waar successen behaald kunnen worden. 
 

 Jouw verantwoordelijkheden 

 Je zorgt voor de commerciële ontwikkeling van HANSA-FLEX in de regio Antwerpen. 
 Jouw missie: het filiaal van HANSA-FLEX Antwerpen nog beter op de kaart zetten! 

 

                                              



 

 
 
 

 Wie ben jij? 

 Je hebt een denkvermogen op bachelor niveau en hebt reeds enkele jaren externe sales ervaring. 
 Je hebt technische kennis of bagage en bent bereid je hydraulica-kennis uit te breiden zodat je een 

expert wordt. 
 Je hebt een sterke commerciële ingesteldheid en overtuigingskracht. 
 Je bent klantgericht en kan pragmatisch en oplossingsgericht denken. 
 Je kan vlot en professioneel communiceren met zeer diverse partners (klanten, techniekers, enz.), ook 

in moeilijke situaties. 
 Je bent computervaardig. 
 Je bent een doorzetter, werkt resultaatsgericht en hebt verantwoordelijkheidszin. 
 Je kan ook de handen uit de mouwen steken en bent bereid om in te springen aan de toonbank of in 

het magazijn. 
 Je kan zelfstandig werken maar bent tegelijkertijd ook een teamplayer. 
 Je bent Nederlandstalig en kennis van het Frans is mooi meegenomen. 

 

 

 Enthousiast geworden? 

Stuur je cv naar jobs@hansa-flex.be of neem contact op met Anja Danckaert via 09/280 73 71 
Neem ook een kijkje op www.hansa-flex.be 
 


