
OM ONZE GROEI TE ONDERSTEUNEN 

ZIJN WE OP ZOEK NAAR 

 

 

 

DEWEKON ENGINEERING    I    INFO@DEWEKON.BE    I    WWW.DEWEKON.BE 

VERKOPER 
 

Dewekon Engineering bvba is een steeds groeiend metaalverwerkend bedrijf in Veurne die reeds meer dan 20 jaar 

ervaring heeft in de studie en productie van allerhande machines in de waterzuivering 

 

Je droomt ervan om: 

• Technische analyses te maken van lastenboeken van klanten. 

• Mee te zoeken naar oplossingen voor de problemen van de klant. 

• Voortdurend te ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen van de installaties en specifieke onderdelen. 

• Op klantbezoeken te gaan om zo de klant zijn noden en eisen in kaart te brengen, opmetingen uitvoeren waar 

nodig. 

• Contact opnemen met potentiele klanten en dit per mail, post en plaats bezoek. 

• Offertes voor te bereiden en op te volgen. 

• Uw eigen projecten op te volgen van A tot Z. 

• Nacalculaties maken. 

 

Is volgend profiel jou op het lijf geschreven? 

• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring. 

• Je hebt een elektro/mechanische kennis op bachelor- of masterniveau, of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je kunt werken met 3D Inventor (geen noodzaak) 

• Ervaring met machinebouw is zeker een pluspunt! 

• Je bent communicatief vaardig, schrijft en spreekt zeer goed Nederlands, Frans en Engels. 

• 'Initiatief', 'organisatie' en 'oplossingsgericht' zijn jouw drie sleutelwoorden. 

• Je hebt een sterke dosis commercieel inzicht. 

• Je bent een sales met passie voor techniek. 

 

Heb je volgende persoonsgebonden competenties? 

• Je hebt zin voor nauwkeurigheid. 

• Je bent zelfstandig. 

• Je bent contactvaardig. 

• Je kan creatief denken (inventiviteit). 

• Je kunt samenwerken als een hecht team. 

Bij ons kan je rekenen op: 

• Een vaste Job met contract van onbepaalde duur na proefperiode. 

• Een voltijds functie 40u/week. 

• Een verloning op maat. 

• Een aangename werksfeer waar openheid heel belangrijker is. 

• Een persoonlijke begeleiding én een peter/meter. 

Solliciteren: 

T.a.v. Patrick Gonsaeles; Ondernemingenstraat 11; 8630 Veurne; Tel: 058/29 80 06  


