
          Sales en Project Engineer 
                    (voltijds of deeltijds)

De start van een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe vorm van samenwerken

Check onze nieuwe visie op www.broux.com/jobs
Word de beste versie van jezelf!

Ervaar de beste versie van samenwerken!
Maak deel uit van "Wonen is leven in harmonie met jezelf en met de natuur"!

Kom jij ons team versterken? Wij zoeken een:

Houtskeletbouw
(Pelt)

Je beschikt minimum over een bachelorsdiploma en je kan een eerste werkervaring voorleggen in een gelijkaardige functie.
Liefde voor de bouw is een must, affiniteit met hout is een pluspunt. 
Je bent computervaardig en hebt praktische kennis van MS office en AutoCad. 
Je kan een bouwplan ontleden en ben je erg precies en nauwgezet. 
Je bent resultaatsgericht, stressbestendig, flexibel en leergierig. 
Je hebt een echte hands-on mentaliteit en in alles wat je doet, vertrek je vanuit de klant. 
Je spreekt perfect Nederlands en beschikt over een rijbewijs B.
Het behalen van doelen geeft je energie.

Wat doen wij?
Broux maakt houtskeletbouwwoningen, daken, schrijnwerk in de tuin en ecologische, circulaire modules voor te leven, te werken en  te ontspannen. 

Welke taken mag jij doen?
Je werkt binnen onze afdelingen Verkoop en Productie:
- je bent verantwoordelijk voor het klantendossier van begin tot einde en het aanspreekpunt bij uitstek;
- je zorgt voor de kostprijsberekening van onze projecten en werkt een totaalofferte uit voor de klant; 
- je bent het aanspreekpunt voor de klant en je licht hen de details van de offerte en/of afrekeningen toe;
- je neemt de leiding in onze wekelijkse productievergaderingen;
Dit alles doe je aan de hand van de beschikbare software Bouwsoft.

Wat verwachten wij van jou?
Broux heeft een zeer persoonlijk personeelsbeleid. De persoon en zijn/haar natuur staat bij ons centraal. Om dit samen met jou te kunnen doen en samen te
groeien verwachten wij van jou:

Ons aanbod: 
Als groeiend bedrijf hebben wij het vizier op de toekomst en bieden wij heel wat opportuniteiten, zowel op technisch als persoonlijk vlak. Je komt terecht in een
teamgerichte organisatie waar inspanningen en initiatieven oprecht gewaardeerd en gerespecteerd worden. Je kan rekenen op een goede verloning, een vast
contract, extralegale voordelen en coaching door een ervaren collega om je snel te integreren.

Interesse?
Interesse om te werken in een respectvolle omgeving met een open werksfeer en toffe collega’s waarop je echt kan rekenen? 

Stuur je cv naar jobs@broux.com, contacteer ons op 011 44 76 91 of spring eens binnen in ons kantoor. Discretie gegarandeerd!
 

Broux, das passie voor ècht (vak)manschap !


