
 

www.microniser.com 
info@microniser.com 

 

 

 

Economisch - Ecologisch – Hygiënisch 

 

Technische Verkoopmanager 
HVAC en energie-efficiëntie 
 

microniser 

 

 

Microniser is een innovatief KMO gevestigd in Charleroi die een concept van bevochtigingsysteem 

ontwikkeld heeft dat gezonder en aanzienlijk zuiniger en milieuvriendelijker is dan de huidige leiders 

in de HVAC-markt. 

Het Microniser-systeem spuit water in zeer fijne druppeltjes die gemakkelijk in de lucht verdampen; 

met een zeer laag verbruik, zonder bacteriële ontwikkeling en zonder verspilling van water. Naast 

bevochtiging van kantoor- en industriële gebouwen, is Microniser ook actief in adiabatische koeling 

(inclusief van Data Centers), geurvernietiging en stofbestrijding. 

We willen ons team versterken met een Technisch-Commercieel profiel. 

 
Uw missie 

• U nadert en ontmoet toekomstige klanten om hen kennis te laten maken met het Microniser®. 
• U verwelkomt en beheert klantaanvragen: u raadt hen technisch aan en u werkt de specifieke 

aanbiedingen uit. 
• U verzorgt de follow-up van projecten van A tot Z: van eerste contact tot verkoop of verhuur. 
• U zorgt ook voor de technische opvolging tijdens de inbedrijfstelling, de exploitatiefase en de 

onderhoudswerkzaamheden. 
• U introduceert Microniser-producten - hygiënisch, ecologisch en economisch - bij 

studiebureaus, installateurs, onderhoudsbedrijven en eindgebruikers. 
• U Zorgt voor het samenhangen van de verkoopactiviteiten met de productie- en 

onderhoudsatelier. 
• U neemt deel aan de technische evolutie van Microniser-systemen. 
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Profiel 

• Master met technische oriëntatie 
• Ondernemingsgeest en nauwgezetheid 
• Communicatieve en klantgericht 
• Autonomie en een uitstekende teamgeest 
• Grondige kennis van bouwtechnieken - HVAC – en operationele ervaring is een troef. 
• Nederlands, Frans en Engels: elke extra taal is een troef. 
• Elke verkoopervaring is een troef. 

 
Wij bieden 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen een dynamisch en groeiend familiebedrijf 
• Een bedrijf erkend op zijn vakgebied en dat zijn eigen producten, ervaring en een uitstekende 

klantenservice biedt 
• Een uitdaging met uiteenlopende verantwoordelijkheden 
• Direct contact met klanten en productie om uw verschillende vaardigheden te ontwikkelen. 
• De mogelijkheid om op de lange termijn te evolueren 
• Een competitief verloningspakket met extralegale voordelen, waaronder bedrijfswagen, PC en 

telefoon 

Geïnteresseerd in deze baan? 

Wij nodigen u uit om uw CV en een motiveringsbrief te sturen ter attentie van Olivier de Caritat via 
ons webstek: 

https://www.microniser.com/ 

 
Standplaats: hoofdkantoor in Charleroi 
Hoofdactiviteitsgebied: België en buurlanden 
Schema: Voltijds 
Aard van verantwoordelijkheid: Technische Verkoopmanager 
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