
BOUW MÉÉ AAN ONZE VERDERE EXPANSIE… GROEI DÓÓR IN UW CARRIÈRE ALS SUCCESVOL

FUNCTIE INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Na een intensieve inwerkperiode wordt u als Technisch 
Commercieel Afgevaardigde voornamelijk verantwoordelijk 
voor de commerciële ondersteuning van de snijgereedschappen 
TIVOLY in het distributienetwerk. Tot uw veelzijdig takenpakket 
behoren o.a.: 
A) in samenwerking met de plaatselijke verdeler prospectie uit-

voeren bij de industriële eindgebruikers via het uitvoeren van 
demonstraties en tests;

B) adviseren van ingenieurs en inkopers d.m.v. opleidingen en 
begeleide bezoeken;

C) onderhouden van lange-termijnrelaties met alle partners o.a. 
door nieuwe producten doeltreffend te presenteren;

D) voorbereiden van offertes, opnemen van bestellingen en behe-
ren van de stock;

E) bijdragen tot de merchandising van het product via het organi-
seren van open-deurdagen.
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J. FIVE nv gevestigd in Oostkamp bij 
Brugge, is samen met haar zusterfir-
ma C&K nv invoerder en verdeler van 
gereedschapslijnen voor de business 
to business markt. Zo is het bedrijf 
onder andere exclusief agent in België 
en Luxemburg voor handgereedschap-
pen BETA, persluchtgereedschappen 
PREVOST en DARI, persluchtleidingen 
GIRPI, buisgereedschappen VIRAX en 
snijgereedschappen TIVOLY. 

Het uitgebreide assortiment producten 
wordt via een netwerk van verdelers 
op de markt gebracht. Zowel bij de 
groothandels in ijzerwaren en sanitair, 
distributeurs van auto-onderdelen en 
industriële toeleveranciers vindt men 
de diverse merken van FIVE terug. 
Door de hechte samenwerking met 
haar verdelers en haar eigen inten-
sieve klantgerichtheid heeft het bedrijf 
een marktleidende positie verworven. 

De vlakke organisatie van de firma 
resulteert in een lage kostenstructuur, 
wat FIVE een belangrijk voordeel geeft 
in vergelijking met de concurrentie. 
Voor de distributeur die de beste prijs, 
zekerheid van snelle levering, goede 
service en kwalitatief hoogstaande pro-
ducten zoekt, is er slechts één adres.

In verband met de verder geplande 
expansie in het marktsegment van 
de snijgereedschappen van het merk 
TIVOLY, is er dringend behoefte aan 
versterking van de commerciële 
organisatie met een ervaren, dynami-
sche en gekwalificeerde Technisch 
Commercieel Afgevaardigde, die de 
mogelijkheid geboden wordt een aan-
trekkelijk inkomen te verdienen en 
door te groeien in verantwoordelijkhe-
den en functie. 

TECHNISCH COMMERCIEEL 
AFGEVAARDIGDE

KMC helpt bedrijven bij het vinden van goede, gekwalificeerde medewerkers met behulp van het unieke computer-, telefoon- 
en video ondersteund KMC-RES® (Recrutering Expert Systeem), waarmee iedere vacature wereldwijd, ongeacht de moei-
lijkheidsgraad, binnen 4 tot 6 weken effectief ingevuld wordt. Aan ervaren Account Managers en Recruitment Consultants, 
die aan hun loopbaan een nieuwe wending wensen te geven, biedt KMC de mogelijkheid van een aantrekkelijk KMC-RES© 
partnership. Bezoek www.kmc-res.com. 

K.M.C. bvba – Vrijheidsstraat 107 – B-8310 ASSEBROEK – TEL. 050-36.13.82 – FAX 050-54.49.80
E-MAIL: joris.desutter@kmc-res.com - WEBSITE: WWW.KMC-RES.COM

GEWENSTE KWALIFICATIES 
Voor deze belangrijke sleutelfunctie wordt de voorkeur gegeven 
aan een DYNAMISCHE, AMBITIEUZE persoonlijkheid, die beant-
woordt aan de volgende kwalificaties:
1. U heeft minimaal 3 jaar gedegen ervaring met soortgelijke taken 

als hiernaast beschreven van A tot en met E.
2. U bent bekend met de wereld van gereedschappen voor metaal-

bewerking.
3. U bent industrieel ingenieur of A1 Elektromechanica, of gelijk-

waardig door ervaring.
4. U heeft goede communicatieve en contactuele eigenschappen.
5. U bent een resultaatgerichte persoonlijkheid, die blijk geeft van 

doorzettingsvermogen en onderhandelingsvaardig is.

WAT HEEFT FIVÉ U CONCREET TE BIEDEN ?
1. een unieke opportuniteit om een bloeiend, dynamisch en 

vooruitstrevend geleid bedrijf, dat in haar sector een lei-
dende positie inneemt, verder succesvol uit te bouwen;

2. een uitdagende en veelzijdige functie met frequente externe 
contacten;

3. een aangename, open en stimulerende werksfeer met korte 
communicatielijnen in een jong en professioneel team;

4. een competitief salarispakket met uitstekende secundaire 
voordelen;

5. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel 
vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf.

WILT U UW HUIDIGE POSITIE ECHT VERBETEREN ?

BEL JORIS DE SUTTER 
(050/36.13.82)

Een eenvoudig telefoontje informeert U SNEL en DISCREET 
of uw ambities overeenstemmen met ons aanbod. OOK ALS 
U MOMENTEEL NOG NIET AAN EEN VERANDERING DENKT, 
LOONT HET DE MOEITE ZICH GEHEEL VRIJBLIJVEND NADER 
TE INFORMEREN.
AARZEL NIET en BEL hiervoor ZONDER UITSTEL Joris De 
Sutter, bij voorkeur op ZATERDAG tussen 11:00 en 17:00 uur 
of op WERKDAGEN ’s morgens tussen 8:30 en 10:00 uur en 
’s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.
U kunt ook schriftelijk reageren door uw c.v. omgaand bij 
voorkeur per e-mail (joris.desutter@kmc-res.com) of per 
fax of post te sturen naar Joris De Sutter, Vrijheidsstraat 
107, B-8310 ASSEBROEK.

COMPUTER-, PHONE-, AND
VIDEO AIDED RECRUITMENT

EXPERT SYSTEM


