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Economisch - Ecologisch – Hygiënisch 

 

Tweetalig Verkoopmanager 
HVAC en energie-efficiëntie 
 

microniser 
 

We willen ons team versterken met een dynamische commerciële medewerker. Ervaring is geen 

vereiste voor deze functie, maar vloeiend Nederlands is wel verwacht. 

 

Wie zijn wij? 

Microniser is een innovatief familiebedrijf in Charleroi dat een luchtbevochtiger heeft ontwikkeld die 

ecologischer en economischer is dan de huidige leiders in de HVAC-markt. 

Het Microniser-systeem regelt de luchtvochtigheid met een zeer laag verbruik. Naast het bevochtigen 

van kantoor- en industriële gebouwen, is Microniser ook actief in koeling (inclusief datacenters), 

geurvernietiging en stofbestrijding. 

 

Missie 

• Gebied: België 
• Potentiële klanten bezoeken: facility managers, sitebeheerders, installateurs, 

onderhoudsbedrijven en studiebureaus. 
• Je anticipeert en beheert klantverzoeken en je bereidt specifieke aanbiedingen voor met de 

steun van de technische afdeling. 
• Je volgt de projecten van A tot Z om de problemen van jouw klant op te lossen. 
• Je zorgt voor klanttevredenheid en biedt ondersteuning bij de implementatie- en 

onderhoudsfasen. 
• Je neemt deel aan de evolutie van systemen en van het commerciële proces van Microniser. 

Je profiteert in eerste instantie van een training in onze verkooptechnieken en wordt vervolgens 
begeleid door jouw manager om jouw commerciële doelstellingen te bereiken. 

Als verkoopvertegenwoordiger werk je 2-3 dagen per week op ons hoofdkantoor in Charleroi en de 
andere dagen bezoek je klanten. 
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Profiel 

• Commerciële, enthousiaste en communicatieve vezels 
• Initiatief en reactievermogen 
• Autonome, rigoureuze en teamgeest 
• Verkoopervaring en technische affiniteit 
• Master of Bachelor met commerciële oriëntatie 
• Orale en schriftelijke beheersing van het Nederlands en het Frans 

 

Wat heeft Microniser jou te bieden? 

• Vanaf jouw eerste stappen bij Microniser ontvang je hands-on training over 
verkooptechnieken en voortdurende ondersteuning van jouw collega's. 

• Een bedrijf erkend in zijn vakgebied, met zijn eigen producten, ervaring en hoogwaardige 
klantenservice 

• Een uitdaging met het recht om fouten te maken en ontwikkelingskansen 
• Direct contact met klanten en productie 
• Een contract van onbepaalde duur en binnen een dynamisch familiebedrijf (20 personen) 
• Een competitief salarispakket met extralegale voordelen, waaronder bedrijfswagen, PC en 

telefoon 

Geïnteresseerd in deze baan? 

De uitdagingen maken je niet bang en je hebt een commercieel temperament? Deze functie is voor 
jou! Stuur je CV en motivatiebrief ter attentie van Olivier de Caritat per e-mail: info@microniser.com 

 
Standplaats: hoofdkantoor gelegen in Charleroi + thuiswerk + in klantenkring 
Hoofdactiviteitsgebied: België 
Schema: Voltijds 
Aard van verantwoordelijkheid: Verkoopmanager 
 
 
Trefwoorden: commercieel, project, ontwikkeling, business, bevochtiging, speciale technieken, HVAC, 
onderhoud, contract, tertiair, industrie, gebouw, België 
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