Licht Adviseur
Noord (Fulltime)
Bedrijfsprofiel
De internationale industriële toeleveranciersgroep itsme richt zich met een gevarieerde combinatie van
elektrotechniek en werktuigbouw op industriële eindgebruikers, machinebouwers en technische installateurs.
itsme is een afkorting van Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical en heeft activiteiten in
Nederland, Duitsland, België, Spanje en Roemenië. itsme (Lighting Technology) is met kennis van
verlichtingstechnieken, energievraagstukken en Light Management Systems een lichtend voorbeeld van hoe een
bedrijf dat zich naast het leveren van goederen ook gespecialiseerd heeft in technische dienstverlening in het
bijstaan van klanten en opdrachtgevers in de zoektocht naar de juiste oplossing.
De vestigingen van itsme zijn betrokken met- en staan dicht bij hun klanten en de lokale medewerkers moeten
constant gevoed worden met up to date (product)informatie. De Licht Adviseurs van itsme hebben als taak om
met hun kennis van de markt op zowel inkoop als verkoop gebied hiervoor zorg te dragen en het is essentieel dat
zij zelf zorgen dat hun kennis up to date blijft.
Functieomschrijving
De licht adviseur die wij zoeken is sterk op het commerciële vlak en heeft daarnaast een technische kennis van
moderne verlichtingstechnieken en alle daaraan gerelateerde zaken. Hij/zij adviseert klanten en vestigingen over
diverse oplossingen op gebied van verlichting, energie en besturingssystemen (Light Management Systems).
Hij/zij ondersteunt geselecteerde partners in het behalen van doelstellingen en marktintroducties. De licht
adviseur is verantwoordelijk voor Regio Noord, waarin hij/zij nauw samenwerkt met de collega's in dit rayon
binnen de geselecteerde verticals.
Functie inhoud
De hoofdtaken van de Licht Adviseurs zijn:
 Het adviseren van relaties op het gebied van verlichting, energie en Light Management Systems
 Het bezoeken van bestaande relaties en het zoeken naar nieuwe relaties in nauwe samenwerking met de
buitendienst en andere collega's in het rayon, binnen de geselecteerde verticals
 Het bezoeken van bestaande projecten en het acquireren van nieuwe projecten
 Het plegen van onderhandelingen met leveranciers over prijs en condities bij projecten en offertes
 Documenteren van projectinformatie
 Het werken met lichtberekeningssoftware
 Het bezoeken en deelnemen aan beurzen en trainingen om het kennispeil up-to-date te houden
 Het voorbereiden, uitbrengen, presenteren en opvolgen van adviezen en offertes tot aan de voltooiing

Verantwoordelijkheden
 Het realiseren van offertes en projecten binnen de gemaakte afspraken
 Het realiseren van financiële doelstellingen zoals afgesproken
 Zorgvuldige uit- en afwerking van taken
 Rapporteren aan de verantwoordelijke regio directie (RD) in zijn/haar regio
 Blijvend oriënteren binnen de verlichtingsmarkt
 Het bewaken van gemaakte rendementen
 Het samenwerken met de centrale project administratie in Raamsdonksveer
Persoonlijke kenmerken
 Een open persoonlijkheid met het juiste talent om met klanten te praten en naar klanten te luisteren
 Een winnende persoonlijkheid, een teamspeler met een coöperatief karakter
 Proactieve opstelling, met betrekking tot de (technische) projectplanning
 De juiste dosis klantgerichtheid en onderhandelingsvaardigheden met een assertieve instelling
Functie-eisen
 Voltooide beroepsopleidingen voor de genoemde functie omschrijving of relevante opleiding
 Goede kennis van diverse computertoepassingen zoals MS-Office, evenals de subject-specifieke programma’s
zoals Relux en of Dialux
 Bovenmatige interesse in verlichting en lichttechnieken inclusief relevante product kennis
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. O.a. auto, laptop en
telefoon van de zaak, studiekostenregeling, collectieve zorgverzekering, ADV dagen, bedrijfsfitness etc. Daarnaast
is er op langer termijn groei en ontwikkeling mogelijk binnen ons toekomst gericht bedrijf.
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV ter attentie
van Jouke Ellenbroek naar recruitment@itsme.eu. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact
opnemen met John de Joode via telefoonnummer 06-22797740.

