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Bouw jij mee
aan onze toekomst?

IJZERSTERKE VERTEGENWOORDIGER regio Antwerpen (fulltime)

Je taken en verantwoordelijkheden 
 

Als vertegenwoordiger ben jij het gezicht van ons bedrijf in de regio Antwerpen. Het is jouw grootste verantwoordelijkheid een partner 
te zijn voor onze klanten en hen oplossingen te bieden. 
 
Inspelend op de behoeftes van de klant, verwachten wij dat jij onze premium merken kent en jouw kennis weet te vertalen naar de 
unieke voordelen die deze biedt voor de klant. Je kan je makkelijk in de schoenen van de klant plaatsen.
Een ‘hands-on’ aanpak wil bij ons ook zeggen dat je handig bent en beschikt over de juiste technische achtergrond. 

Je adviseert onze klanten, neemt bestellingen op en levert ook bij hen. Dankzij je natuurlijke flair & vlotte babbel zien ze je immers 
graag komen. Aan jou om hen van de beste service te voorzien! Je hebt een uitgebreid netwerk in de regio Antwerpen zodat jij je  
klantenportfolio ook verder kan ontwikkelen.

Je denkt mee aan interessante commerciële acties. Je bent verantwoordelijk voor de invulling van je eigen agenda en rapporteert 
dagelijks aan het management van De Pikke Industrie.

Wij geven jou de vrijheid en het vertrouwen op de baan, dat ook veel verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid met zich mee brengt. In 
deze vrijheid verwachten wij dat jij het maximale uit jezelf en uit ons team weet te halen!

De Pikke Industrie focust op dienstverlening 
aan zijn klanten in Bouw en Industrie.
De Pikke wil een absolute meerwaarde 
bieden in service en kwaliteit.

Dankzij een zeer uitgebreid aanbod kan de 
professionele vakman bij ons terecht voor 
advies en de juiste tools.

Jouw profiel
• Minimaal een Bachelor diploma of gelijkgesteld door ervaring, en zakelijk instinct
• Netwerk/ervaring in de bouw en industrie is voor deze vacature een plus maar geen noodzaak
• Uitstekende communicatieve vaardigheden
• Kernwoorden: lef, competitief, leergierig, uitdaging, luisteren, doorvragen, intrinsieke nieuwsgierigheid, zelfstandig, overzicht…
• Rijbewijs B
• Bij voorkeur ben je woonachtig bent in de buurt van Zele, in de richting van Antwerpen, maar dit is geen must

 Wij bieden 
Wij bieden een afwisselende voltijdse job met ruimte voor initiatief én ontwikkelingsmogelijkheden. Na een korte en intense  
inloopperiode geven wij jou de vrijheid en het vertrouwen. 
De Pikke is een stabiel familiebedrijf met aangename collega’s.
Naast een bedrijfswagen (bestelwagen) met tankkaart, mag je een motiverende verloning verwachten volgens  
inzet en capaciteiten. Contract van onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren
Kom jij graag ons team versterken? Bezorg ons je cv via mail: info@depikke.be.


